Greve arranca negociação!
Com milhares de agências fechadas em todo o país, 233 só em Curitiba e região, banqueiros sentem a pressão e chamam bancários para negociar
A forte adesão dos trabalhadores bancários ao
movimento grevista, deflagrado em assembleias
em todo o Brasil, realizadas na última quinta-feira
(24), arrancou da Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) uma nova rodada de negociação nesta
quinta, dia 1º de outubro, às 10h, em São Paulo. Em
Curitiba e região, a greve foi crescente (confira no
gráfico). A mobilização e insatisfação dos bancários
aumentam dia-a-dia e ficam evidentes em várias
manifestações de apoio ao Sindicato.
A expectativa dos bancários é de que a Federação
reavalie o reajuste absurdo de 4,5%, o que é apenas
a inflação do período, e possa apresentar uma proposta que contemple índice com ganho real, garantia
de emprego, melhores condições de trabalho, uma
PLR mais justa e valorização do piso da categoria
Intransigência – A retomada do processo de negociação acontece apenas no sexto dia da greve,
quarto dia útil com paralisações em todo o país. Além
disso, a proposta de 4,5% só foi apresentada na
quinta rodada de negociação, no dia 17 de setembro,
o que empurrou a categoria bancária para a greve.
“O discurso da Fenaban de que nós não queremos
negociar é hipócrita”, declara Otávio Dias, presidente
do Sindicato dos Bancários de Curitiba e região. “Eles
afirmam que os bancários não apresentaram contra
proposta. Nossa reivindicação é de conhecimento de
todos e foi entregue à Fenaban no dia 10 de agosto,
portanto as afirmações dos banqueiros não fazem
sentido algum”, afirma.
Negociação especifica – O Banco do Brasil também respondeu ao chamado do Comando Nacional
para retomar as negociações das questões específicas. A reunião está marcada para esta quartafeira (30), às 14h, em São Paulo. Os trabalhadores
do Banco do Brasil já avisaram que só voltam a
trabalhar depois de negociar o Plano de Cargos,
Comissões e Salários (PCCS).

Compareça

Assembleia será na quinta (1)
O Sindicato dos Bancários de Curitiba e região
convoca os trabalhadores para assembleia que
será realizada na quinta-feira, dia 1º de outubro,
a partir das 17h (primeira chamada), na quadra do
Espaço Cultural e Esportivo. A assembleia terá o
intuito de transmitir informações atualizadas sobre
a Campanha Salarial e o movimento grevista.

Assembleia informativa
Data: quinta-feira, 1º de outubro
Horário: 17h (primeira chamada) e
17h30 (segunda chamada)
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Rua Piquiri, 380 - Rebouças)

Ministro do TST
defende greve
O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Vantuil
Abdala, em evento promovido pela Contraf-CUT no final de agosto, elogiou os bancários, que afirmou serem
“a categoria mais desenvolvida do país”. Ele afirmou
também que o brasileiro não tem “espírito associativo”,
o que diminui a participação dos trabalhadores.
“Por que é necessário convencer os trabalhadores a
aderirem à greve? Eles não deveriam seguir a decisão
da maioria na assembléia? É ininteligível que se debata uma greve numa assembléia e alguns membros
da categoria vão trabalhar, alegando a ilegalidade do
movimento”, afirma.
O jurista explicou que, após a decisão da assembleia
pela greve, o direito individual de ir trabalhar não se sobrepõe ao direito da luta coletiva. “No Brasil, as mobilizações e o convencimento são quase atos de legítima
defesa contra a pressão que os empregadores fazem
contra os trabalhadores”, afirma.
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