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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Fenaban oferece só 5,5% enquanto
a inflação chegou a 9,88%

Na quinta rodada de
negociações da Campanha Nacional
dos Bancários de 2015, a Fenaban
apresentou a sua contraproposta às
reivindicações da categoria bancária
brasileira. E a “proposta global” dos
banqueiros é, sem dúvida, um

desrespeito para com a categoria:
reajuste salarial de apenas 5,5%,
extensível à PLR e aos auxílios
alimentação, refeição e creche e um
abono de R$ 2.500,00. Enquanto isso,
a inflação do período, setembro de 2014
a agosto de 2015, bateu nos 9,88%.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Sindicato convoca categoria para
assembleia no dia 30/09, às 18 horas

Comando Nacional chama greve para o dia 6 de outubro
O Comando Nacional dos para o dia 6 de outubro.
Bancários qualificou de desrespeitosa
Em Passo Fundo, assim no
a proposta dos banqueiros e orientou restante do Rio Grande do Sul, a
a rejeição da mesma nas assembleia será realizada no dia 30/
assembleias que devem acontecer 09, quarta-feira, às 18 horas. O edital
em todo o país nesta semana. As de convocação foi publicado pela
assembleias devem aprovar também Fetrafi-RS no jornal Correio do Povo
o início da greve nacional da categoria de 24 de setembro.
SINDICATO

Ao companheiro Gustavo Marques,
todo sucesso em sua nova empreitada

Recentemente, tivemos o
desligamento, do sindicato e da
categoria, do diretor da entidade e
Coordenador da Secretaria de Saúde,
Gustavo Marques. Funcionário do
Banrisul, lotado na agência General
Netto, Gustavo viverá novas
perspectivas, pois passou em
concurso em sua área de formação
acadêmica, a Psicologia.
No período em que ocupou
seu cargo de diretor do SEEB-PF,
seja na agência, como diretor de
base, ou no sindicato, como liberado,
Gustavo teve uma atuação
extremamente importante na defesa
e nos encaminhamentos de questões
ligadas à categoria e ao movimento
sindical, mas principalmente nas
demandas que afligem atualmente os
banrisulenses, e também o conjunto
da categoria bancária. Gustavo foi
um combatente intransigente do

assédio moral, das cobranças por
metas abusivas e do desrespeito à
dignidade dos trabalhadores
bancários no seu dia a dia. Ele atuou
ativamente, sendo sempre solidário e
participativo, nas demandas de outras
categorias de trabalhadores do nosso
Estado e do pais
O conjunto da diretoria do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região sente-se honrado por
este tempo de convívio com Gustavo
Marques.
Pelo seu caráter,
integridade e por sua capacidade de
se colocar sempre à disposição para
a luta contra qualquer tipo de
opressão e injustiça. Ao companheiro
Gustavo Marques, a diretoria do
SEEB-PF só tem a desejar o melhor
neste novo momento de sua vida
pessoal e profissional, reiterando que
foi um privilégio ter combatido o bom
combate ao seu lado.

BANRISUL

Negociações: banco
segue intransigente

O diretoria do Banrisul segue
intransigente e se negando a atender
as reivindicações de seus funcionários.
Assim ela se comportou na terceira
reunião de negociação, realizada na
quarta-feira, 23. A reunião debateu as
cláusulas valorização profissional,
prêmios e auxílios e democratização do
banco e trabalho de terceiros. Ao longo
de três horas, os representantes do
banco limitaram-se a evocar o contexto
de crise e o que definiram como limites
financeiros do Banrisul.
ELEIÇÕES

STF proibiu doação
de empresas

O povo brasileiro obteve uma
significativa vitória em sua luta pelo
estabelecimento de uma democracia
verdadeira em nosso país. Em sessão
que ocorreu no dia 17, o Supremo
Tribunal Federal (STF) proibiu a doação
de empresas para campanhas
eleitorais. Esta é uma das principais
reivindicações inseridas pelos
movimentos populares em sua
proposta de reforma política. Os
trabalhadores e o povo brasileiros
entendem que o financiamento
empresarial de campanhas eleitorais é
um dos principais impulsionadores da
corrupção do sistema político.
Agora, o povo espera que a
presidente Dilma Roussef vete o proejto
aprovado pelo Congresso Nacional que
permite a doação de empresas a
partidos políticos. Tal proposta deixa o
quadro atual ainda pior no tocante ao
necessário combate à corrupção.
PIADINHA
Um bêbado está no bar e pergunta:
- Alguém perdeu um dinheiro
amarrado com um elástico?
Todos gritam:
- Eu! Eu! Eu!
Ele responde:
- Pois tá aqui o elástico.

