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Sexta, 05/8, tem assembleia para aprovar a minuta

Minuta será entregue a Fenaban no dia 12/08
O Comando Nacional dos Bancá-

rios, entrega no próximo dia 12 de
agosto a pauta de reivindicações da
Campanha Nacional 2011 para a
Fenaban, em São Paulo. A minuta
foi aprovada durante a 13ª Confe-
rência Nacional, ocorrida no últi-
mo fim de semana, com a partici-
pação de delegados eleitos em todo
país, entre eles os representantes
de Dourados e Região, Raul Verão
e Edegar Martins.

A s s e m b l e i a
A minuta de reivindicações an-

tes de ser entregue a Fenaban pas-
sa ainda por referendo em
assembleia em todos os sindicatos
do país. Em Dourados a assembleia
será nesta sexta-feira,05/8, às 18
horas, com a seguinte pauta:

1 - Autorizar à diretoria para re-
alizar negociações coletivas, cele-
brar Convenção coletiva de traba-
lho, convenções/acordos coletivos
aditivos, bem como convenções/
acordos de PLR e, frustadas as ne-
gociações defender-se e/ou instau-
rar dissídio coletivo de trabalho,
bem como delegar poderes para
tanto;

2 - Deliberar sobre aprovação da
minuta de pré-acordo de negocia-
ção e minuta de reivindicações da
categoria bancária 2011/12 defini-
da na 13ª Conferência Nacional dos

Contraf-CUT questiona
demissões e negocia com
HSBC nesta quinta

O Movimento sindical bancário
se reunirá nesta quinta, 04/8, com
a direção do HSBC para cobrar uma
explicação sobre o anúncio feito
pelo banco inglês nesta segunda-
feira (1º) de que irá demitir cerca
de 20% dos seus empregados em
todo mundo, através de uma
teleconferência nos Estados Unidos.

Serão 30 mil trabalhadores de-
mitidos, o que é um absurdo - fren-
te ao lucro mundial de US$ 11,5
bilhões obtido pelo banco só no
primeiro semestre de 2011. Maté-
ria completa no site:

www.bancariosms.com.br

Bancários;
3 - Deliberar sobre desconto a

ser feito nos salários dos emprega-
dos em razão da contratação a ser
realizada;

4 - Outros assuntos de interesse
da categoria profissional.

  A participação da categoria na
assembleia é de fundamental im-
portância, já que é o primeiro pas-
so para os bancários mostrarem o
quanto estão interessados em par-
ticipar efetivamente da Campanha
Salarial deste ano.

Itaú: maior lucro da história
O lucro líquido do Itaú Unibanco

atingiu R$ 7,133 bilhões no primei-
ro semestre, com alta de 11,5% no
confronto com igual período no ano
passado. O resultado foi anunciado
na manhã desta terça-feira, dia 2.

Enquanto apresenta mais um lu-
cro exorbitante, o banco não tem

emprego decente, pois fez cerca de
4 mil demissões no mesmo perío-
do, o que aumentou a pressão no
trabalho, o adoecimento de traba-
lhadores e as filas nas agências,
motivando protestos dos sindica-
tos em todo país. Tá na hora de
exigirmos a nossa parte.

Saúde e assédio moral foi
pauta com Bradesco

As questões referentes à saú-
de do trabalhador foram ampla-
mente debatidas em negociação
permanente, realizada na última
sexta-feira (29/07).

Detalhes da negociação no site
www.bancariosms.com.br.

Formação Sindical
Acontece nos dias 04 e 05/8, em

Campo Grande, com a participação
dos diretores do Seeb-Dourados,
Raul Verão e Laudelino Vieira, o II
Módulo do Curso de Formação da
CUT/MS, com os temas: História do
Movimento Sindical no Brasil e no
mundo e, o papel do Sindicato e
do Dirigente Sindical.




