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A diretoria do Sindicato dos

Bancários espera que os bancários

compareçam em massa hoje a partir das

18h, na sede do Sindicato em Dourados

para avaliar e decidir se aceitam a

proposta feita no final da noite desta

terça-feira  pela Fenaban, que oferece

10% de reajuste salarial para quem

ganha até R$ 2,5 mil e 8,15% para os

salários superiores a essa faixa.

Para a PLR (Participação nos Lucros

e Resultados) os bancos propõem 90%

do salário reajustado, acrescido de

parcela fixa de R$ 966,00, limitado ao

valor de R$ 6.301,00.

Assembléia avalia proposta nesta 4ª
A proposta foi formulada ao

Comando Nacional dos Bancários

depois que a categoria, em quase todo

o Brasil, manteve greve por 14 e até 21

dias.

Os detalhes da proposta serão

esplanadas durante a assembléia.

Esperamos que os bancários

compareçam em grande número pois

se trata de um assunto que interessa a

todos os bancários e bancárias, avalia

o presidente do Sindicato Joacir

Rodrigues, uma vez que a aprovação ou

rejeição da Proposta deve ser decidida

pela maioria da categoria.

CAIXA ECONÔMICA: A negociação

entre o Comando Nacional dos

Bancários e a direção da Caixa prevista

para ser realizada na terça, dia 21, foi

transferida pelo banco para as 9h desta

quarta, dia 22.

“Estamos nos empenhando para que a

Caixa apresente uma proposta para

valorizar os empregados que estão

fazendo uma das mais fortes greves de

sua história”, diz o integrante da

Comissão Executiva e empregado da

Caixa Plínio Pavão.

BANCO DO BRASIL: Em negociação

realizada após a rodada de negociação

com a Fenaban, o Banco do Brasil

apresentou a proposta para as questões

específicas.

Proposta especificas do BB e CEF
O índice de 10% será aplicado no VP do

E1 e mantido o interstício de 3% no

Plano de Cargos e Salários (PCS), o que

estenderá o mesmo percentual a todos

os níveis. Os 10% também serão

aplicados a todos os VRs (Valor de

Referência) e NFRs (Nível de Função e

Representação) cujos valores forem

inferiores a R$ 2.500. Para os VRs e

NFRs com valores superiores a R$ 2.500,

o índice de reajuste será de 8,15%.

PLR - O BB manterá o modelo utilizado

nos semestres anteriores. Apesar de o

pagamento continuar sendo semestral,

o acordo a ser assinado terá validade

de um ano.

Veja integra da proposta no site do

Sindicato: www.bancariosms.com.br

Através de mandado de segurança
expedido pelo Juiz do Trabalho Ricardo
Geraldo M. Zandona desembargador
Federal do Trabalho, o Sindicato dos
Bancários de Dourados conseguiu
derrubar o Interdito Proibitório do
HSBC de Dourados e Maracajú.

OUTRAS DECISÕES
Já a Juiza da Vara  do Trabalho de

Rio Brilhante Ivete Bueno Ferraz, negou
Interdito ao Banco Bradesco de Itaporã.

AVALIAÇÃO
Na avaliação do Presidente do

Sindicato dos Bancários de Dourados,
a suspensão da greve em Dourados
aconteceu devido a interferência direta
da Justiça do Traalho, o que é
lamentável, pois, a política salarial
vigente está calcada na livre negociação
entre patrões e empregados e, a atuação
arbitrária da Justiça, provocada pelos
patrões, é inaceitável.

Sindicato derruba

Interdito do HSBC

Assembléia do Sicredi

nesta quinta-feira
Os trabalhadores do Sicredi devem

comparacer nesta quinta-feira 23/10
as 18h no Sindicato dos Bancários de
Dourados para uma Assembléia Geral
para discutir a Minuta do acordo 2008.

Esta é a segunda assembléia a ser
realizada e caso não haja quórum, os
funcionários do Sicredi ficarão sem
Acordo Coletivo, informa José Carlos
Camargo Roque, diretor jurídico do
Sindicato.

22º Campeonato de Futebol Suíço teve

início na terça-feira
Teve início nesta terça-feira 21/10 o 22º Campeonato de Futebol Suíço dos

Bancários. A competição que será disputada por oito equipes encerrará o

calendário esportivo da entidade neste ano.

Nas partidas de ontem a noite dois jogos foram realizados, no primeiro jogo

CEF/Itau 4x4 Bradesco-Dourados. No segundo jogo HSBC 4x3 Bradesco-Fátima

do Sul.

A próxima rodada acontece nesta quinta-feira quando teremos mais duas

partidas no Campo do Sindicato, confira:

18:30h- BB-Douradina x Caixa- Fátima do Sul

19:30h- Deodápolis x Banco Real

Atenção funcionários do BB-
Eleição da ANABB só até dia
27/10. Vote Carlos Longo

A Câmara Municipal de Dourados,
após conceder espaço para os bancários
na última terça-feira 14/10, fez uma
Moção de Apoio a luta dos bancários
assinado por todos os veradores, veja a
integra da moção no site do sindicato:
www.bancariosms.com.br

Câmara de Dourados faz

Moção de Apoio ao bancários


