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Greve continua hoje

Caixa Federal fechada em Campinas

greve continua hoje, decidiu
os bancários reunidos em assembleia ontem à noite na sede do
sindicato. No primeiro dia, ontem,
a greve atingiu 99 agências em
Campinas e 18 cidades da região,
envolvendo 2.985 bancários dos
setores públicos e privados. No
país, a greve atingiu 3.864 agências em 26 Estados e no Distrito

A

Federal. “O movimento começou
com forte adesão e a tendência é
crescer hoje”, avalia o presidente
do sindicato, Jeferson Boava.
Reajuste
rejeitado
No último dia 28, os bancários
reunidos em assembleia rejeitaram a proposta de reajuste de
4,29% (inflação acumuladas nos

Assembleia ontem aprova continuidade da greve

últimos doze meses); a categoria
reivindica 11%. “Ficou claro, no
primeiro dia, a disposição dos
bancários em quebrar a intransigência da Fenaban que, até o momento, não apresentou nova proposta; permanece calada”, destaca o presidente do sindicato.
Cidades que pararam
Campinas, Americana, Amparo,

Cabreúva, Cosmópolis, Espírito
Santo do Pinhal, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Mogi
Guaçu, Monter Mor, Nova Odessa, Paulínia, Serra Negra, Socorro,
Sumaré, Valinhos e Vinhedo.
Bancos fechados
Banco do Brasil/Nossa Caixa, Caixa Federal, Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, HSBC e Safra.

Justiça anula norma da Caixa Federal
sobre dias parados na greve em 2008
juiz Carlos Eduardo Oliveira
Dias, da 1ª Vara do Trabalho
de Campinas, declarou no último
dia 28 nula a norma interna da
Caixa Federal (CI SUAPE/SURSE
107/2008), que trata dos dias parados na greve de 2008, pedida em
ação ingressada pelo sindicato.
“Vitória dos empregados”, destaca
o presidente do sindicato, Jeferson
Boava.

O

Após a assinatura do aditivo ao
acordo coletivo, que previa em sua
33ª claúsula a compensação dos
dias parados até o dia 16 de dezembro daquele ano – no caso de
Campinas e Região, 16 dias, compreendido entre 30 de setembro e
23 de outubro -, a Caixa Federal
propôs novo aditivo e lançou a citada norma interna, que prevê a
compensação dos dias parados

aos sábados, uso do Banco de
Horas na proporção de 1h por 1h,
desconto dos dias e até prorrogação do prazo.
Decisão certa
Diante dessa nova situação, o
sindicato decidiu não assinar o segundo aditivo e optou pelo ingresso
de ação na Justiça, agora vitoriosa. “Nossa decisão teve como base
o resultado da assembleia reali-

zada no dia 23 de outubro de
2008, quando os empregados
aprovaram o acordo da Fenaban,
bem como o primeiro aditivo negociado com a Caixa Federal na
véspera, dia 22, e assinados no dia
30 daquele mês. O caminho escolhido pelo sindicato estava certo.
Hoje, depois de dois anos, derrubamos o golpe armado pela Caixa
Federal”.

Plenária de organização e avaliação hoje, na sede, às 16h30
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Greve atinge 99 agências e envolve
2.985 bancários, no primeiro dia
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