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Fenaban já está com a minuta

Lançamento da Campanha em
Campo Grande e em Dourados

No mesmo dia em que o Coman-
do Nacional fez a entrega da mi-
nuta aos banqueiros, os sindicatos
de Dourados e de Campo Grande,
demonstrando toda a sua disposi-
ção de lutar pelas reivindicações
da categoria, lançaram oficialmente
a Campanha Nacional dos Bancári-
os na capital do Estado.

Com palavras de ordem, carro de
som, panfletos, faixas e cartazes os
diretores dos dois sindicatos per-
correram as principais agências
bancárias, num verdadeiro arras-

tão de mobilização da categoria
rumo a uma campanha vitoriosa.

Nesta quinta-feira, 02 de agos-
to, foi a vez do Sindicato de Cam-
po Grande participar do Lançamen-
to em Dourados, onde se repetiu a
mesma programação realizada pe-
los dois sindicatos na capital.

Mais uma vez, como já aconte-
ceu no ano passado, as duas prin-
cipais entidades de bancários do
Mato Grosso do Sul estão unidas
para fortalecer a luta da categoria
em todo do Estado.

Sicredi também já tem a pauta

O Comando Nacional dos Bancá-
rios, coordenado pela Contraf-CUT,
entregou nesta quarta-feira 1º de
agosto ao presidente da Fenaban,
Murilo Portugal, a pauta de reivin-
dicações da Campanha Nacional
2012, em São Paulo. O encontro
contou com a participação do novo
presidente da CUT Nacional, o ban-
cário Vagner Freitas.

Entre os principais pontos da
pauta de reivindicações destacam-
se o reajuste salarial de 10,25%

(aumento real de 5% mais a repo-
sição da inflação projetada de
4,97% para o período), piso de R$
2.416,38 (salário mínimo calcula-
do pelo Dieese), participação nos
lucros ou resultados (PLR) de três
salários mais parcela fixa adicio-
nal de R$ 4.961,25, além de va-
les-refeição, cesta-alimentação e
auxílio-creche no valor de R$ 622
cada. As duas primeiras rodadas de
negociação já estão marcadas para
os dias 7 e 8/08 e 15 e 16/08.

Nesta quarta-feira, 1º de agos-
to, o Sindicato entregou a pauta
de reivindicações específicas dos
trabalhadores ao Sicredi em Dou-
rados e a Superintendência Regio-
nal do Trabalho e Emprego (SRTE)
em Campo Grande, que deverá me-
diar às negociações. O Sindicato
protocolou pedido sugerindo a data
de 10/08 a (SRTE) para convocação
de mesa redonda para dar início as
negociações e aguarda a manifes-
tação da mesma.

Em Maracajú, embora o presi-
dente do Sicredi Pantanal tenha se
recusado a receber a pauta de seus
funcionários, isso não altera o pro-
cesso, já que o Sindicato o fará por
meio extra judicial.

Segundo Raul Verão, presidente
do Sindicato, “As negociações sa-
lariais no Sicredi estavam interrom-
pidas com o Sindicato dos Bancá-
rios desde 2009, quando a direção

da cooperativa optou por negociar
com outra entidade sem o aval da
categoria que é representada pelos
bancários a mais de 20 anos”.

CONHEÇA AS PRINCIPAIS REI-
VINDICAÇÕES NO SICREDI: Rea-
juste salarial de 36,76%, composto
de 14,01% de aumento real e
22,75% da inflação do período de
01/08/2008 a 31/07/2012 (descon-
tados os valores já concedidos nes-
te período); Auxilio Refeição no
valor de R$ 345,92, na razão de 23
dias fixos por mês; Cesta Alimen-
tação no valor de R$ 217,89; 13º
cesta alimentação No valor de R$
217,89; Jornada de Trabalho de 06
horas diárias; Assistência Médica
e Hospitalar com cobertura do pla-
no de saúde padrão assistência p/
os filhos e cônjuges, sem ônus para
os mesmos; PPR – Programa de Par-
ticipação nos resultados de dois
salários de referência.

Eleição de Delegado Sin-
dical no BB e Caixa

Na próxima segunda-feira, 06
de agosto, começam as inscrições
de candidatos à delegado sindical
na Caixa e no Banco do Brasil. O
cronograma preve, ainda, que as
inscrições vão até o dia 17/08, com
divulgação dos candidatos de 20
a 24/08 e eleição de 27 a 31/08,
com posse em 19 de setembro.

Conforme os critérios, os funci-
onários da Caixa elegem 1 (um)
delegado por agência/departamen-
to, com a votação na ag/depto do
candidato. No BB, são apenas 4
(quatro) vagas (um representante
para cada 80 bancários na base),
com a eleição acontecendo em to-
das as unidades.

Empregados da Caixa
entregam a minuta. Ne-
gociação começa dia 9/8

Após a Fenaban (Federação Na-
cional dos Bancos) e Banco do Bra-
sil, foi à vez da direção da Caixa
receber do Comando Nacional a
minuta específica dos emprega-
dos. A primeira rodada de nego-
ciação da instituição financeira
está confirmada para quinta-feira
(09/08), em Brasília. Os temas a
serem discutidos são saúde do tra-
balhador e o Saúde Caixa.

 Já a segunda rodada vai acon-
tecer no dia 17. As demais datas
vão ser definidas conforme o an-
damento da negociação na mesa
da Fenaban.

Pauta específica nas
mãos do BB. Negociação
começa dia 13/8

O Banco do Brasil já está com a
pauta de reivindicações específi-
cas dos funcionários nas mãos. A
primeira rodada de negociação,
está marcada para os dias 13 e 14
de agosto, em Brasília.

 Entre os itens, melhorias no
Plano de Carreira e Remuneração,
PLR sem vinculação ao programa
de metas Sinergia, jornada de seis
horas para todos, sem redução do
salário e fim dos descomissio-
namentos e seleção interna para
promoção em todos os cargos.


