Julho de 2013

3 de Agosto : 21º Encontro Nacional dos Banrisulenses

Durante todo o mês de julho os Banrisulenses vem definindo novos patamares de debates sobre a pauta
especifica do Banrisul para a Campanha Salarial 2013. Novas ferramentas para o debate direto para a
construção de uma pauta especifica de reivindicações do Banrisul estão sendo utilizadas. No dia 1º de agosto
uma nova reunião geral da Casa dos Bancários será preparatória para o Encontro Nacional dos Banrisulenses,
marcado para 3 de agosto, Sábado, das 09 às 18 horas, no Hotel Embaixador, na Rua Jerônimo Coelho, nº 354,
no Centro de Porto Alegre.
Pauta do Encontro Nacional:
* Campanha Salarial (pauta específica dos banrisulenses,mobilização e organização da categoria);
* Cabergs;
* Eleição do Comando dos Banrisulenses e das Comissões de Saúde e de Segurança.
Dentre os itens que surgiram como proposta da minuta de reivindicações dos bancários nas negociações da
data-base com o Banrisul figurou a manutenção do pagamento do auxílio-creche para afastados por problemas
de saúde. A contrapartida das entidades sindicais é disponibilizar ferramentas de consulta e de interação para
que os trabalhadores possam participar com propostas.
Banrisulenses, participem!!! Enviem suas reivindicações /propostas para o Sindicato dos Bancários do Litoral
Norte através do site www.bancarioslitoral.org.br
Ajude a construir uma pauta de reivindicações participativa, para que os representantes sindicais possam chegar
ainda mais fortalecidos nas negociações com o banco.
INFORMAÇÕES SOBRE O 21º ENCONTRO NACIONAL DOS BANRISULENSES:
- INSCRIÇÕES: O Encontro é aberto à participação dos banrisulenses do RS e fora do RS. As inscrições devem
ser feitas através do Sindicato. Para efetivar sua participação envie e-mail para seebosorio@terra.com.br, ou
telefone para 51 3663-2975 ou 51 3663-1204.
- CREDENCIAMENTO: O credenciamento será realizado no dia 03 de agosto, das 08he30min às 12 h no local do
Encontro.
- RECREACIONISTA: Caso haja demanda, haverá uma recreacionista no local do Evento para os filhos dos
participantes. É necessário informar através de e-mail para seebosorio@terra.com.br até o dia 01 de agosto,
nome e idade das crianças.
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