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GREVE CHEGA A

80% DE ADESÃO NO RN

Mobilização cresce a cada dia no Rio Grande do Norte. Agências na capital e no interior, de
Bancos Públicos e Privados, estão fechadas. O 2º dia de paralisação fortaleceu o movimento
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Piqueteiros, liguem para o Sindicato (3213.0394)

e informem a quantidade de quentinhas necessárias

Editorial

Os sonhos não envelhecem

A

greve nos ensina a cada dia que lutar é
fundamental para qualquer conquista que
desejamos. É a força que nos move. Não importa
se a luta é por mais direitos, como no passado, ou para
manter os direitos já conquistados, como no presente.
Lutar é resistir.
Resistência contra a opressão diária, contra o
poder do vil metal que compra tudo, contra quem nos
explora. E é essa capacidade de reinventar nossas
lutas e desafios que nos mantém vivos, ativos.
Embora tenha passado despercebido para
muitos colegas, ontem, 1º de outubro, foi o Dia do Idoso.
No Brasil, idoso é sinônimo de velho, ultrapassado.
Poucos países no mundo, na verdade, tratam os idosos

com o respeito que merecem. Um dado tão alarmante
como triste: quase a metade dos idosos do mundo não
tem aposentadoria.
É preciso resistir e lutar pelos idosos. Pensemos
no futuro. No nosso futuro. Os bancários que insistem em
furar a greve precisam entender que o que está em jogo é
muito mais que uma mera comissão. O tempo passa
rápido demais para abrirmos mão dos nossos sonhos.
Devemos lutar no presente pensando lá na
frente, no futuro. Assim, quando nossa vez chegar,
quando a aposentadoria vier, poderemos olhar para
trás com orgulho e dizer que, jovem ou idoso, o que
importa mesmo é que nossos sonhos não envelhecem
jamais.

Nova rodada de negociação
ainda não tem data
Ainda não há nenhuma negociação marcada entre
a Fenaban e os bancários. Até agora, só boatos
de uma nova rodada. O Sindicato orienta os
bancários nas comissões de esclarecimento a
se manterem firmes e motivados. Assim que houver
nova rodada de negociação, todos serão avisados.

BB Parnamirim e Cohabinal
concentram fura-greves
No Banco do Brasil, as agências de Parnamirim e
Cohabinal estão concentrando os fura-greves. Mesmo
com todas as orientações, os colegas insistem em
trabalhar. Pois vamos ajudá-los. Todos os clientes
serão orientados a ir até a essas agências. E chegando
lá, os funcionários terão que atendê-los. A população
não pode ser prejudicada. Nem a categoria.
Piquete no Bradesco é só alegria

Dupla dinâmica joga pesado no Satander

A união faz a força no piquete da CAIXA

fique informado sobre a greve dos bancários pelo nosso site
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