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Delegado Sindical
Confira o resultado da eleição no BB e na Caixa

Após a realização do processo
eleitoral para escolha dos represen-
tantes sindicais de base no Banco
do Brasil e na Caixa, encerrado na
sexta-feira, 31/08, o Sindicato apu-
rou os votos e divulgou o resulta-
do no site e agora no bancarinho.

BANCO DO BRBANCO DO BRBANCO DO BRBANCO DO BRBANCO DO BRAAAAASILSILSILSILSIL - 16 unida-
des e 232 votantes - Ginho de Sou-
za Torres – Ag. Caarapó – 30 votos
– Jacson Bombassaro – PSO Dou-
rados – 71 votos – Marcia Alexan-
dra C. Matos – PSO Dourados – 86
votos – Paulo Roberto A. Filho –
Ag. Fátima do Sul – 44 votos – Nulo
- 01 voto.

CAIXCAIXCAIXCAIXCAIXA ECONÔMICAA ECONÔMICAA ECONÔMICAA ECONÔMICAA ECONÔMICA - 05 unida-
des e 76 votantes – Alexandre
Duraes Gomes – Ag. Rio Brilhante

– 06 votos – Elairton Paulo Gehlen
– Ag. PAB J. Federal – Dourados –
03 votos – Eduardo Limberger – Ag.
Maracajú – 12 votos – Glauco César
M. Martins Paines – Ag. Dourados
– 42 votos – Michelle Souza Toledo
– Ag. Fatima do Sul - 12 votos –
Branco - 01 voto.

Obs: Todos os inscritos foram
eleitos. No Banco do Brasil havia
04 (quatro) vagas e o mesmo nú-
mero de candidaturas. Na Caixa a
eleição dava direito a (01) delega-
do por agência e, no caso, em ne-
nhuma das agências houve mais de
uma candidatura.

POSSE:POSSE:POSSE:POSSE:POSSE: A posse dos respectivos
eleitos está prevista para o dia 19
de setembro na sede do sindicato.

Comando Nacional indica greve para o  dia 18

Negociação com os Sicredis
Fruto da pressão exercida pelo

Sindicato com protestos e parali-
sações, após algumas tentativas
frustradas, nesta segunda (03/09),
enfim, aconteceu a primeira roda-
da oficial de negociação com os
Sicredis. A reunião aconteceu na
Gerência Regional do Trabalho e
Emprego de Dourados.

Finalmente a cooperativa reco-
nheceu a decisão judicial que de-
terminou a representatividade do
Sindicato dos Bancários em rela-
ção aos funcionários do Sistema
Sicredi. Já na primeira rodada fi-
cou assegurado a data-base da ca-
tegoria em 1º de agosto.

Além de reestabelecer as nego-
ciações, o que por si só já repre-
senta uma vitória dos trabalhado-

res dos Sicredis, o sindicato já con-
seguiu o primeiro avanço em favor
dos funcionários na mesa de nego-
ciação. A empresa se comprome-
teu a conceder aos trabalhadores,
já na folha de setembro, o INPC
acumulado do período, retroativo
ao mês de agosto de 2012, como
forma de antecipação de reajuste
salarial até que seja acordado o ins-
trumento coletivo de trabalho en-
tre as partes.

Além disso, os Sicredis se com-
prometeram, ainda, a apresentarem
uma contraproposta para que o sin-
dicato dialogue com os trabalhado-
res, até a próxima negociação, que
ficou agendada para o dia 15 de
outubro, quando essa contrapro-
posta será discutida na mesa.

Diante da intransigência da
Fenaban, que não avançou na pro-
posta e manteve os 6% de reajus-
te, concedendo apenas 0,66% de
aumento real, apesar de ter criado
expectativa na última rodada de
fechar acordo sem precisar a cate-
goria radicalizar, o Comando Naci-
onal dos Bancários fez indicativo
de greve para a partir do próximo
dia 18/09. A rodada de negociação
de ontem não durou nem meia hora.

Ficou definido ainda que serão
realizadas assembleias nas bases
dos sindicatos na próxima quarta-
feira (12/09) para decretar a para-
lisação por tempo indeterminado e
outra no dia 17/09 para deflagrar a
greve nacional da categoria.

Além de não ampliar o índice
oferecido, muito aquém dos 10,25%
reivindicados, a Fenaban atropelou
os bancários em relação ao projeto
piloto de segurança apresentado

pelo Comando Nacional. Os repre-
sentantes dos banqueiros marca-
ram debate com a Secretaria de Se-
gurança Pública de Pernambuco,
sem consultar a categoria, para dis-
cutir a implantação do mesmo na
cidade de Recife, como ficou defi-
nido na última conversa. Simples-
mente, os bancários, os mais inte-
ressados no processo, foram exclu-
ídos das discussões. O momento é
de mobilização da categoria.

Sindicato prepara com-
petição de Futsal

Os bancários de Dourados e
Região já podem se organizar para
participar do 17º Campeonato de
Futsal que ocorrerá de setembro
a novembro.

Com inicio previsto para o dia
15/9 a competição terá jogos no
ginásio da AABB de Dourados e
nos ginásios municipais da região
onde houver equipes inscritas.

Para este ano os jogos aconte-
cerão no sábado e dias da sema-
na. As inscrições são gratuitas e
os bancários podem organizar suas
equipes e fazer a inscrição até o
dia 10 de setembro. Informações
pelo fone 3422-4884.

Enquanto isso diretores
dos bancos têm remune-
ração milionária

A postura dos bancos para com
os trabalhadores contrasta com a
benevolência em relação a seus al-
tos executivos. A remuneração
média dos diretores estatutários
do Itaú, Banco do Brasil, Bradesco
e Santander em 2012 será 9,7%
superior à de 2011, o que signifi-
ca um aumento real de 4,17%.

A remuneração total dos direto-
res, que inclui as parcelas fixas,
variáveis e ganhos com ações,
soma este ano R$ 920,7 milhões,
contra R$ 839 milhões em 2011.
Cada diretor estatutário do BB
embolsará este ano mais de R$ 1
milhão, os do Bradesco R$ 4,43
milhões e os do Santander R$ 6,2
milhões. E no Itaú saltou de R$
7,4 milhões em 2011 para R$ 8,3
milhões este ano.


