Julho de 2013

Sindicato dos Bancários do Litoral Norte
no DIA NACIONAL DE LUTAS

Sindicato se fez presente em Tramandaí
(Foto: Site do Sindicato dos Bancários)

Na última quintafeira(11), Diretores
do Sindicato dos
Bancários do Litoral
Norte participaram
ativamente no grande
AT O
e
MOBILIZAÇÃO
NACIONAL,
o rg a n i z a d a p e l a s
Centrais Sindicais em
conjunto com outros
Sindicatos e
Movimentos Sociais,
e que ocorreu em todo
o país. Acampados
desde as 9 horas em
Tramandaí, na Praça

CUT e centrais marcam dia de luta contra
PL 4330 para dia 6 de agosto

Leonel Pereira (em
frente ao Banco
Santander), os
representantes dos
bancários do Litoral
distribuiram à
p o p u l a ç ã o ,
informativo sobre o
que representa a PL
4330 para a categoria
bancária. O material
t a m b é m f o i
distribuído às
agências bancárias de
Tramandaí.
Cartazes e
faixas foram
espalhados pela

Praça, chamando
atenção para a
mobilização.
Objetivando a dar
visibilidade à
importância do
movimento para a
população do Litoral
Norte do Estado, os
representantes dos
bancários ficaram
reunidos no centro de
Tramandaí até as 15h,
onde depois seguiram
para Porto Alegre, e
se uniram aos demais
manifestantes, de

Representantes dos bancários do Litoral
se unem a Ato Político em Porto Alegre

organizada, na luta por
melhores condições de
vida, deu ao
movimento sindical
mais condições de
pressionar o
parlamento e o governo
e conquistar itens da
pauta de reivindicações
entregue em março.

A CUT e outras sete
centrais sindicais se
reuniram no último dia
12 de julho em São
Paulo, para avaliar o
Dia Nacional de Lutas
e definir os próximos
passos.
Foi consenso entre
todos os sindicalistas
que as manifestações
do Dia de Lutas,
realizado em 11 de
julho, foram um
sucesso, com
mobilizações nos 26
estados e DF, e em
centenas de cidades do

interior, o que
contribuiu para
reafirmar e dar mais
visibilidade à pauta da
classe trabalhadora.
Além disso, os atos
deram ao movimento
sindical mais
condições de negociar
com o governo e o
Congresso Nacional,
onde todos os projetos
de interesse dos
trabalhadores são
engavetados.
A entrada da classe
trabalhadora, de forma

"Ficou claro para o
Congresso Nacional e
para o governo que é
preciso atender à nossa
pauta", disse o
presidente da CUT,
Vagner Freitas, que
falou sobre o poder que
a unidade das centrais
representa e sobre o
calendário de
mobilizações definido
e aprovado na reunião
dos sindicalistas.
"As centrais sindicais
têm unidade na defesa
da classe trabalhadora.
E pela conquista dos
itens da pauta de
reivindicações que
entregamos, vamos até
o fim", concluiu o
dirigente.

diferentes classes
sindicais, no Grande
ATO POLÍTICO que
aconteceu no Largo
Glênio Peres e que
contou com a
presença de milhares
de pessoas. Segundo
o Diretor de
Organização do
Sindicato do Litoral,
K o h l e r ,
a
mobilização no
L i t o r a l f o i
fundamental para que
as reivindicações da
categoria sejam
atendidas.

Centrais Sindicais e
movimentos
sociais, os
manifestantes se
concentraram em
frente ao Mercado
Público de Porto
alegre para
reivindicar temas
como:
- Fim do Fator
Previdenciário
O Sindicato dos
Bancários do Litoral
Norte/ Rs participou
do grande Ato
Político que
aconteceu em Porto

Alegre no último dia
11/07 de julho.
Reunidos atendendo
a um chamado da
CUT e outras

- Rechaço ao PL
4330, sobre
Terceirização.

Mais noticias com atualizações diárias em:
www.bancarioslitoral.org.br
Adicione Bancários Litoral no Facebook
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