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ENQUETE
Em virtude de problemas técnicos, que

inclusive tirou do ar temporariamente o site
do sindicato, tivemos problemas com a en-
quete desta semana, sobre as candidaturas
bancárias de Dourados na disputa por um
cargo de Deputado Federal, entre Elias Ishy
da CEF e João Grandão do HSBC.

Durante o mês de agosto, estaremos
direcionando a enquete do site para as
questões da campanha salarial 2010, mas

Mais notícias no site: www.bancariosms.com.br

Hoje à noite tem assembléia,
bancários debatem a minuta

Você bancário(a) tem um com-
promisso importante hoje à noite
com o futuro da campanha salarial,
quando a categoria, a partir das
18h, se reúne no auditório do
Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região-MS para apro-
var a pauta de reivindicações da
minuta definida na Conferência
Nacional dos dias 23 a 25 de julho
no Rio de Janeiro.

Entre as principais demandas
dos trabalhadores estão o reajuste

salarial de 11%, garantia de empre-
go, maior PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados), mais segurança,
valorização dos pisos salariais, fim
das metas abusivas e do assédio
moral, mais saúde e melhores
condições de trabalho.

A participação de todos(as) é de
extrema importância para a campa-
nha salarial, pois só a pressão da
categoria pode convencer os patrões
a apresentarem boas propostas na
mesa de negociação.

Reivindicações  po-
dem ser  atendidas

Os bancos não têm desculpas para
não atender às reivindicações dos ban-
cários na campanha salarial deste ano.
Os valores do lucro semestral já di-
vulgados reafirmam o que todo mundo
já sabe: o setor é o mais lucrativo do
Brasil. Só as três empresas que já anun-
ciaram o ganho no Brasil (Bradesco,
Itaú e Santander) têm, juntas, R$ 14,5
bilhões, e o HSBC duplicou o seu lucro
mundial, incluindo o Brasil, no
primeiro semestre, com ganhos de US$
6,763 bilhões.

Para o presidente do Sindicato, Raul
Verão: “O resultado mostra que a luta
dos trabalhadores por melhores salá-
rios, mais contratações, e segurança é
coerente, e as reivindicações podem
ser atendidas com folga”.

Reforma na agência do Itaú Unibanco
coloca em risco funcionários e clientes

O Sindicato tem realizado uma série
de visitas nos últimos dias a agência
do Unibanco que está se transfor-
mando em Itaú para cobrar condições
dignas de trabalho aos funcionários e
de atendimento aos clientes durante
as reformas de unificação das ban-
deiras.

Os diretores do Sindicato Valdinei
Araújo, Janes Estigarribia, Joacir
Rodrigues, Laudelino Vieira e o presi-
dente Raul Verão, que participaram das
visitas, explicam que na migração da
bandeira Unibanco para a Itaú, cada
agência tem uma data para realizar a
fusão e, para não descumprir o prazo,
acaba submetendo funcionários e
clientes a condições insalubres.

Além das visitas e cobranças
efetuadas, o sindicato ainda proto-
colizou denúncia junto a Gerencia Re-
gional do Trabalho, para que a mesma

fiscalize a obra e comprove o que os
diretores do sindicato já constataram.
A expectativa é de que a fiscalização
do Ministério do Trabalho garanta o
cumprimento da Norma Regulamen-
tadora nº 17 do próprio Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), que es-
tabelece normas adequadas para a saú-
de do trabalhador.

Independente da fiscalização do
MTE, o sindicato continuará acom-
panhando o andamento da reforma, e
caso o banco não se adéqüe às normas,
o próprio sindicato interditará a
agência. Segundo Raul Verão, que é
funcionário do Itaú, está claro que a
agência não oferece a mínima condição
de trabalho. “Tem pó por todo lado,
fiação a mostra e lâmpadas penduradas
com arame, oferecendo riscos tanto aos
funcionários quanto para os clientes”
finaliza Raul.

quando estivermos mais próximos das
eleições retornaremos com a enquete sobre
a preferência dos bancários em relação às
eleições, inclusive repetindo as perguntas
sobre a preferência para a presidência,
governo do estado e entre os dois
candidatos a deputado federal Elias Ishy e
João Grandão. Continue opinando:
www.bancariosms.com.br

Futebol Suiço
A abertura do 12º Campeonato de

Futebol Suiço dos Bancários foi
marcada pelo alto índice técnico apre-
sentado pelas quatro equipes que es-
trearam na competição. No primeiro
jogo a equipe do Itaú/Caixa, campeã
de 2009, foi surpreendida pelo Banco
do Brasil, que ganhou por 3 tentos a
1. Na partida de fundo foi a vez do Bra-
desco-Itaporã/Fátima do Sul derrotar
a equipe do Bradesco-Urbana por 3 a
zero.

A rodada do próximo sábado terá os
seguintes jogos: Às 08:30h, Bradesco-
Urbana X Bradesco-Dourados e às
09:30h, Santander X Bradesco-
Itaporã/Fátima do Sul. Mais notícias
do campeonato acompanhe no site:
www.bancariosms.com.br, inclusive
com fotos dos times e tabela dos jogos.

Festa dos Bancários
Continuam os preparativos para a

tradicional festa em comemoração ao
Dia dos Bancários(as), 28 de agosto,
quando o sindicato estará oferecendo
um delicioso almoço a categoria. Nos
próximos dias os diretores do sindicato
estarão percorrendo todas as agências
de Dourados e da região para distribuir
os convites.

Cada bancário(a)sindicalizado terá
direito a dois convites, crianças com
até 10 anos será livre, convite extra
(reservado com antecedência) terá um
custo de R$ 5,00 (cinco reais). As
bebidas serão comercializadas a preço
de custo para todos os presentes.




