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MOBILIZAÇÕES GANHAM FORÇA NOS CENTROS ADMINISTRATIVOS NO 4º DIA DE GREVE
A greve nacional dos bancários chegou no seu quarto dia com um crescimento na adesão dos trabalhadores
do ramo financeiro de todo o Brasil.
Na sexta-feira (09), as mobilizações
foram ampliadas nos centros administrativos, onde há concentração de
maior número de funcionários. No
total 10.818 locais de trabalho paralisaram suas atividades.
Para se ter uma ideia, apenas na capital paulista, mais de 52 mil trabalhadores de 700 locais de trabalho,
sendo 23 centros administrativos e
677 agências, cruzaram os braços a
fim de pressionar por uma proposta
digna dos bancos.
Segundo o presidente da Contraf,
Roberto Von der Osten, é notório o
grau de insatisfação dos trabalhadores do setor. “Estamos percorrendo
os locais paralisados, que cresceram
mais uma vez e ouvindo a indignação dos bancários. Afirmam, entre
outras coisas, que foi uma proposta
desleal e desmotivadora e criticam
os bancos com frases como ‘depois
eles vêm fazer campanhas internas
de motivação e mandar cartinhas
dizendo que nos valorizam. Só que
não! Sem a inflação e sem ganho real
não dá. Isto é exploração. Exploração não tem perdão’. Esperamos que
os banqueiros ouçam estes protestos
e mudem a sua posição”.
Sem uma proposta decente, que contemple reposição da inflação e aumento real, a greve segue forte nos
26 Estados da Federação e no Distrito Federal, com adesões das agências
e centros administrativos de todo o
País.

BAHIA E SERGIPE
Os bancários continuam mobilizados e
firmes na disposição de conquistar um reajuste que garanta aumento real nos salários. Os números da paralisação continuam
a crescer na última sexta-feira (9), quarto
dia de greve. Foram 957 agências fechadas
no estado da Bahia e 133 em Sergipe, somando um total de 1.090 locais de trabalho
parados nos dois estados.

Na sexta, o Sindicato realizou na manifestação em frente ao banco Bradesco
na Av. Cinquentenário, com o intuito
de alertar a população sobre o descaso
dos bancos com seus funcionários e na
cobrança das taxas alusivas com seus
clientes. Uma charanga com vários
percursionistas e membros do Sindicato dos Comerciários participaram da
manifestação.
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GREVE

DOS BANCÁRIOS GANHA
APOIO INTERNACIONAL

A greve dos bancários que mobiliza todo o
Brasil já começou a chamar atenção no exterior. Uma prova disso é o apoio de algumas entidades internacionais parceiras que
começaram a chegar para a Contraf.
Para Roberto von der Osten, presidente
da Contraf, o movimento repercutiu e os
sindicatos de outros países responderam
rapidamente com apoio. “É muito importante este acompanhamento e os sindicatos
seguem atentamente estas nossas negociações antevendo as suas campanhas. Muitos
dos bancos com os quais estamos negociando atuam nos países dos sindicatos que
nos apoiam. Unidade internacional contra
a exploração! Isto anima a nossa luta”, garantiu.
Entre elas, estão Communications Workers of America (CWA), Unión Nacional de
Empleados Bancários da Colômbia (Uneb),
Confederación de Sindicatos Bancarios y
Afines do Chile, Federación de Trabajadores y Trabajadoras del Sector Banca, Finanzas y Afines del Perú (FetBanf), Sindicato Unitario de Trabajadores del Banco de
la Nación (Subtan) e Asociacion Bancaria
da Argentina.
Roberto lembra que a Contraf é afiliada
a Uni Global Union e ocupa a vice-presidência da Uni finanças Américas. “Está
atuação internacional tem sido importante
para rastrear a atuação dos bancos internacionalmente e buscar cooperação para uma
ação unificada nos momentos em que eles
atacarem os direitos de trabalhadores em
qualquer pais. Ou seja, podem haver manifestações de apoio nas agências de um
banco num pais diferente daquele onde ele
explorou trabalhadores”, explicou.
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