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BANCÁRIOS MANTÊM FORÇA DA GREVE NO NONO
DIA DO MOVIMENTO
Os bancários dos 26 estados e o Distrito Federal entraram, nesta quarta-feira (14), o nono dia de greve da
categoria. Em todo o Brasil, 11.439
agências e 42 centros administrativos
paralisaram suas atividades.
De acordo com Roberto von der Osten, presidente da Contraf, a greve de
2015 pode entrar para a história. “A
resposta para a tentativa dos banqueiros de mudar o modelo de negociação que tem dado certo nos últimos
anos será respondida com um modelo de paralisação diferente, estratégica”, revelou.
“Nosso objetivo não é só mostrar
para a categoria o desrespeito dos
patrões. É também mostrar para toda
a população que, apesar dos altos
lucros e das taxas e dos juros exorbitantes, eles não estão preocupados
com seus clientes. Exploração não
tem perdão!”, completou.
O Comando Nacional dos Bancários
se reuniu na tarde desta quarta na
sede da Contraf, em São Paulo, para
avaliar os nove dias de greve. O balanço feito pelos dirigentes de todo o
Brasil é que o movimento está melhor a cada dia, com apoio dos clientes e da opinião pública em geral.
Os representantes sindicais ainda reafirmaram que os bancários merecem
aumento real, por serem responsáveis pelos altos lucros dos bancos.
“Nós continuamos mobilizados e
na expectativa para que os banqueiros retomem a mesa de negociação
com uma postura mais respeitosa.
Enquanto isso, a greve continua ganhando força a cada dia”, explicou
Roberto, que também é um dos coordenadores do Comando Nacional.

BAHIA E SERGIPE
Ao completar nove dias de greve, nesta
quarta-feira (14), os bancários continuam
demonstrando força para continuar na luta
e alcançar suas reivindicações. Os trabalhadores protestam contra o silêncio e o
desrespeito da Fenaban na mesa de negociação, que ofereceu apenas 5,5% de reajuste. Os estados da Bahia e Sergipe alcançaram a marca de 1135 agências fechadas,
com a expectativa de aumentar a cada dia.
Na base do Sindicato da Bahia, são 543
agências sem funcionar; de Vitória da
Conquista, 76; de Feira de Santana, 35; de
Ilhéus, 29; de Irecê, 41; de Jacobina, 36;
de Jequié, 31; de Itabuna, 37; de Camaçari,
22; de Barreiras, 60; de Juazeiro, 31 e do
Extremo Sul, 55. Um total de 996 agências fechadas na Bahia. Já em Sergipe, 139
unidades.
Desde o início da greve a Fenaban mantém
o silêncio. O Comando Nacional dos Bancários se reuniu ontem(14), em São Paulo,
para avaliar a campanha salarial e definir
os próximos passos do movimento.
Lucro dos bancos só aumenta:
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COMANDO REAFIRMA PAUTA COM
16% DE REAJUSTE
O Comando Nacional dos Bancários se
reuniu na tarde de ontem (14), em São
Paulo, e avaliou como extremamente
positiva a greve nacional da categoria,
que já dura nove dias e continua crescendo em todo o país, com a adesão
diária de mais trabalhadores. O grupo
reafirmou ainda que só aceita um acordo com os bancos com o reajuste de
16%, incluindo a reposição da inflação
e 5,18% de aumento real.
Diante da intransigência dos banqueiros, a expectativa do Comando é de
que esta greve seja mais longa que
nos últimos anos. “Daí a importância
de darmos um solto de qualidade na
greve”, opina o presidente da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe,
Emanoel Souza, que integra o Comando Nacional.
O grupo deliberou ainda pela ampliação da mobilização nas agências, com o
fechamento do maior número possível
de locais de trabalho, além da ampliação da utilização das redes sociais para
denunciar o descaso dos bancos com as
reivindicações dos trabalhadores. “Os
sindicatos devem mostrar à sociedade
a ganância dos banqueiros, que cobram
tarifas e juros altos dos clientes, obtêm
lucros bilionários, mas negam um reajuste digno para os bancários. Temos
que mostrar à população que a culpa da
greve é dos bancos”, ressaltou Souza.
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