
BANCARINHO
Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS - E-mail: contato@bancariosms.com.br

BANCARINHO
609  01/03/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT

Sindicato dos Bancários de Dourados e Região - www.bancariosms.com.br

Caixa paga 2ª parcela da
PLR nesta quinta. Banco
do Brasil pagou ontem

A Caixa paga hoje a segunda
parte da PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados). O valor do be-
nefício é de 90% do salário mais
R$ 1.400,00, mas fica limitado em
R$ 7.827,29.

Credita ainda a PLR Social, con-
quistada depois de muita luta du-
rante a campanha salarial. O be-
nefício corresponde à distribui-
ção de 4% do lucro líquido.

Nos dois casos existe o descon-
to correspondente ao valor adian-
tado em 2011, e calculado com
base no lucro líquido do primeiro
semestre do mesmo ano. No Ban-
co do Brasil a 2ª parcela da PLR
foi creditada ontem.

Vigilantes podem entrar em
greve e bancos serem fechados

A categoria dos vigilantes do
Estado, em negociação salarial des-
de o início de fevereiro, ainda não
obtiveram dos patrões nenhum
avanço na mesa de negociação.

Para a próxima terça-feira, 06/
03, está marcada uma assembleia
nas três bases sindicais, dos sindi-
catos de vigilantes do Estado, Dou-
rados, Campo Grande e Naviraí e,
caso até lá os empresários não apre-
sentem uma proposta condizente
os trabalhadores poderão deliberar
pela greve.

Os trabalhadores realizam mani-
festações no Estado. Em Dourados
o Sindicato dos Bancários está apoi-
ando esses companheiros e esteve
presente no protesto de sexta (24/
02) na frente do Bradesco e, tam-
bém, no ato realizado nesta quarta
(29/02), na empresa Brinks.

Caso a greve venha a se confir-
mar as agências bancárias poderão
também ter que fechar as portas,
já que a legislação proíbe a abertu-
ra de agências bancárias sem a pre-
sença de vigilante.

Negociação no Banco do Brasil
Seis horas de jornada de traba-

lho para todos os bancários. É o que
os empregados do Banco do Brasil
vão cobrar da direção da empresa
em nova rodada de negociação per-
manente nesta quinta-feira (01/03).

 Ainda na pauta, melhores con-
dições de trabalho e a definição de
um calendário para as discussões
específicas, já que o BB enrola com
freqüência os funcionários. Outros
assuntos, como o plano de carrei-

ras, ainda precisam ser debatidos,
só que o banco não tem demons-
trado interesse nos encontros, che-
gando a ficar semanas sem agendar
uma negociação.

 PSO - Na rodada de hoje, a dire-
ção da empresa faz uma apresen-
tação do processo de implantação
do PSO (Plataforma de Suporte
Operacional). Na ocasião, os ban-
cários poderão fazer críticas e dar
sugestões relacionadas ao tema.

Segurança em pauta com Fenaban
Nesta quinta (01/03), a catego-

ria senta à mesa com a Fenaban
para discutir segurança bancária.
O assunto merece uma atenção es-
pecial durante as discussões, prin-
cipalmente por conta do crescente
número de assaltos às agências
bancárias do país.

 Os bancários esperam ainda que
sejam apresentados todos os dados
da Febraban (Federação Brasileira
dos Bancos) referentes a assaltos

em 2011, ano marcado por cente-
nas de ocorrências.

 As reuniões com a Fenaban não
terminam por aí. Está previsto para
o dia 9 de março um novo encon-
tro. Desta vez, a pauta é
terceirização. A mesa sobre a saú-
de do trabalhador não tem data
definida. É importante destacar que
a realização das reuniões faz parte
das conquistas da campanha sala-
rial do ano passado.

Começa a Campanha Eleitoral na Cassi
Entre esta quinta-feira (01/03) e

o dia 30 de março, começa o perío-
do de campanha para a eleição da
Cassi. O pleito é pelos Conselhos
Deliberativos e Fiscal, além da
Diretoria de Planos de Saúde e Re-
lacionamento com Clientes, respon-
sável pela coordenação das funções
relacionadas à Atuação no Merca-
do de Saúde, Negociação com
Prestadores de Serviços,

Assistenciais, Regulação Técnica,
Normatização e Controle dos Pla-
nos, Desenvolvimento e Gestão de
Produtos Assistenciais, Relaciona-
mento com Clientes e Gestão da
Central de Atendimento.

 Cinco (05) chapas estão concor-
rendo ao pleito e o Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região
ainda não definiu apoio, porém tem
feito discussões tanto a nível esta-

dual, como nacional para apresen-
tar aos bancários uma candidatura
que reúna as devidas condições
para melhorar a qualidade da as-
sistência e da gestão da entidade.

 O período de votação acontece
entre 2 e 13 de abril. Os funcioná-
rios da ativa votam através do
SISBB. Os aposentados no TAA
(Terminal de Auto Atendimento) do
Banco do Brasil.

FUNCEF: Processo
Eleitoral em andamento

Está aberto o Processo Eleitoral
FUNCEF 2012 para preencher uma
vaga de titular no Conselho
Deliberativo, uma no Conselho
Fiscal e seus respectivos suplen-
tes.

O prazo para inscrição de cha-
pas começou no dia 27/02 e vai
até o dia 09/03 – No dia 12/04
acontece à divulgação das chapas
inscritas e o período de votação
será de 07 a 11 de maio.

A participação ativa dos traba-
lhadores durante o processo elei-
toral é de extrema importância
para que mais conquistas sejam
alcançadas em favor dos empre-
gados da Caixa.

Acompanhe mais informações
no site do sindicato e também no
site www.funcef.org.br.




