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Campanha Salarial chega a
Deodápolis nesta quinta
Seguindo o calendário do sindicato, a Campanha Nacional dos
Bancários chegará a Deodápolis
nesta quinta-feira, 08/9, onde a diretoria realizará reunião nas agências bancárias e manifestação pública, direcionada aos clientes e
usuários, com carro de som, faixas
e panfletagem em frente à agência
do Banco do Brasil.
O Sindicato fez o lançamento oficial da campanha na última quinta-feira, 01 de setembro em Dourados e agora segue para as demais
cidades da base, levando a campanha, dialogando com os bancários

e mobilizando para uma possível
greve se as negociações com a
Fenaban não avançarem.
No calendário, de acordo com o
planejamento do sindicato, além de
Deodápolis, estão previstas, ainda,
manifestações públicas nas cidades
de Rio Brilhante, no dia 13/9,
Maracajú, no dia 15/9, Fátima do
Sul, no dia 20/9 e reuniões em todas as agências e unidades da base,
até o dia 20/9.
Todas as informações da Campanha Salarial você acompanha
com atualização diária no site
www.bancariosms.com.br

Saúde não interessa aos bancos
O sofrimento dos bancários foi
ironizado pela Fenaban na segunda rodada de negociação da campanha de 2011, iniciada nesta segunda, 05/9, em São Paulo, os bancos recusaram as principais reivindicações sobre saúde e condições
de trabalho apresentadas pelo Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Contraf-CUT, inclusive as relacionadas à metas. Eles
negam que haja metas abusivas
nas instituições financeiras e questionam até mesmo a veracidade das
pesquisas que apontam o aumento
do número de adoecimentos na categoria em razão da pressão por

aumento de produtividade.
Estamos na metade da segunda
rodada de negociações com a
Fenaban e já está claro que, mais
uma vez, os bancos vão nos empurrar para a greve. A categoria
está preparada e reagirá a altura a
essa postura intransigente dos gananciosos banqueiros.
Calendário – Por alteração na
agenda da Fenaban, a rodada de
negociação que estava marcada
para 13/9 foi antecipada para segunda 12/9, na pauta remuneração.
Todos os detalhes da negociação
desta segunda-feira estão no site
www.bancariosms.com.br

Caixa também enrola na negociação
Na primeira rodada de negociação específica, ocorrida na sextafeira, 02/9, assim como a Fenaban,
a Caixa só enrolou e os bancários
saíram frustrados. Para piorar, os
representantes da empresa tiveram
a cara de pau de dizer que a instituição financeira cumpre todas as
legislações relativas à segurança e
que não houve nenhum sinistro relevante no último ano, graças às
medidas adotas. Os empregados,
que conhecem bem a realidade,
apresentaram 22 propostas sobre o
tema, que ficaram de ser analisadas pela empresa.
Outros temas de grande impor-

tância para os empregados discutidos durante a reunião foram
Funcef, Prevhab, aposentados e
empregados que não saldaram o
REG/Replan.
Confira os detalhes da negociação em cada um dos temas no site
www.bancariosms.com.br

Banco do Brasil
A negociação específica entre o
Comando Nacional e o Banco do
Brasil acontece nesta sexta-feira,
09/9, às 10h em Brasília.
Os temas a serem discutidos
são: emprego, saúde, condições
de trabalho, Cassi e Previ.

Grito dos Excluídos
Bancários vão à rua nesta
quarta em Dourados
O Sindicato colocará a Campanha Nacional dos Bancários na rua
nesta quarta, 07/9, em Dourados,
no desfile do grito dos excluídos.
Para tanto convoca todos os bancários a somarem forças e empunharem as faixas e cartazes da nossa
campanha durante o desfile. A concentração será a partir das 08hs em
frente “a loja Seller e o desfile do
grito acontece no encerramento do
desfile oficial. Bancário participe,
a campanha salarial é nossa.
Com o tema Pela vida, grita a
Terra. Por direitos, todos nós!, a 17ª
edição do Grito dos Excluídos tem
como principal objetivo chamar a
atenção da sociedade para a preservação da vida no planeta.

Delegado Sindical
BB e Caixa já tem os seus
representantes
No Banco do Brasil, votaram 244
bancários (90%) com o seguinte resultado: 1º - Jacson Bombassaro –
Ag. Marc. Pires – Dourados – (90)
votos; 2º - Carlos Henrique – Ag.
Deodápolis – (55) votos; 3º Djanira Pereira – Ag. Douradina –
(28) votos; 4º - Paulo Roberto – Ag.
Fátima do Sul - (27) votos; 5º Ginho Souza Torres – Ag. Caarapó
– (23) votos; 6º - Fábio Junior –
Ag. N. Alvorada do Sul – (20) votos; Branco – (01) voto.
Os três primeiros são os titulares e os demais suplentes.
Na Caixa, votaram 26 bancários
em 03 unidades apresentando o seguinte resultado: Michele Souza
Toledo – Agência Fátima do Sul –
(11) votos; Norival Sarruf – Agência Maracajú – (11) votos; Elairton
Paulo Gehlen – Ag. PAB Justiça Federal Dourados – (03) votos; Nulo
(01) voto.
Na Caixa, a eleição foi por local
de trabalho, garantindo 01 delegado por local de trabalho (onde
houve candidato).
POSSE: a posse será no dia 21/
9, e o mandato do delegado é de
01 (um) ano, a partir da posse.

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

