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Inscrições para con-
curso da Caixa até 13/3

A luta dos bancários por am-
pliação do quadro de funcionários
começa a dar resultados. Quem
quiser se unir à categoria, tem até
o dia 13/03 para realizar inscrição
no concurso da Caixa. Os cargos
são técnico bancário (nível médio),
advogado, arquiteto e engenhei-
ro agrônomo, civil, elétrico e me-
cânico. Mais detalhes no site:
www.cesgranrio.org.br

Vigilantes: Mobilização
arranca proposta e
categoria fecha acordo

Depois de várias negociações e
a mobilização da categoria os pa-
trões cederam e apresentaram
uma nova proposta que foi avali-
ada e aprovada pelos trabalhado-
res em assembleia na noite desta
terça-feira (06/03) nas sedes dos
Sindicatos de Vigilantes, Doura-
dos, Naviraí e Campo Grande.

Entre outros avanços está o re-
ajuste de 8% nos salários e no Adi-
cional de Risco de Vida, que pas-
sa dos atuais 4% para 9% na pro-
posta apresentada pelos patrões
e aceita pela categoria. Proposta
completa no site dos bancários.

Hoje é dia de Luta por jornada
de 6 horas no Banco do Brasil

Os funcionários do BB realizam,
nesta quarta (07/03), em todo o
país, mais um Dia Nacional de
Luta. A intenção é forçar a direção
da empresa a cumprir a jornada de
trabalho de seis horas diárias.

A reivindicação vem sendo co-
brada há tempos. Mas, apesar de
toda a pressão do movimento sin-
dical e dos empregados, o BB pre-
fere ignorar a questão. Inclusive,
a jornada de seis horas sem a re-
dução do salário está prevista na

legislação.
O descaso da direção do banco

ficou evidente na rodada de nego-
ciação realizada na semana passa-
da. O BB mais uma vez frustrou os
trabalhadores e afirmou não ter
qualquer posicionamento em rela-
ção à jornada.

Em Dourados a manifestação será
realizada nesta manhã pelo sindi-
cato com panfletagem e carro de
som na frente das agências do ban-
co, denunciando o descaso.

Sindicato apoia Chapa 1 na Cassi
Entre os dias 2 e 13 de abril, os

associados da Cassi participarão da
eleição de novos diretores e conse-
lheiros do plano de saúde dos fun-
cionários do Banco do Brasil.

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região apoia a Chapa
1 - Cuidando da Cassi, encabeçada
por Mirian Fochi, candidata a Di-
retora de Planos de Saúde e Rela-
cionamento com Clientes e hoje se-
cretária de Assuntos Jurídicos da
Contraf-CUT.

A Chapa 1 é a mais representa-
tiva, reunindo funcionários da ati-
va e aposentados de todas as regi-
ões do país e conta ainda com os
apoios do Seeb-Campo Grande e
Região, da Fetec-CUT/CN e da
Contraf-CUT.

Mais informações e as referênci-
as dos componentes da chapa 1,
Cuidando da Cassi, bem como suas
propostas de trabalho você confere
no site do sindicato:

 www.bancariosms.com.br

Jogos Regionais em Maracajú
Será neste sábado com a abertura do Futebol Suiço

A Secretaria de Esportes, Cultu-
ra e Lazer do Sindicato, em con-
junto com a Diretoria Regional está
com quase tudo pronto para a rea-
lização dos Jogos Regionais Ban-
cários de Maracajú, que acontece
neste sábado, 10/03, com início
previsto para às 08 horas na AABB.

O evento esportivo e recreativo
contará com as seguintes modali-
dades: Truco, dama, bozó, sinuca,
tênis de mesa e vôlei de areia.

A novidade na programação será
a abertura do 25º Campeonato de

Futebol Suiço dos Bancários 2012,
com o jogo entre as equipes do Itaú/
Caixa de Dourados X Bradesco de
Rio Brilhante.

Na partida estará em disputa,
além dos 3 pontos para o campeo-
nato, um troféu para o vencedor.
Sendo que em caso de empate,
cada equipe somará um ponto para
o campeonato e o troféu será deci-
dido nos pênaltis.

O Sindicato estará, ainda, ser-
vindo um delicioso almoço aos par-
ticipantes.

  Mulheres Camponesas
Com o lema “Mulheres na Luta:

Por Justiça Social, Terra e Digni-
dade”, estão reunidas em Doura-
dos cerca de 400 mulheres, como
parte da Jornada Nacional das Mu-
lheres Camponesas.

A programação teve início on-

tem (06/03), com abertura às 10
horas no Pavilhão de Eventos Dom
Deodardo Leitz e prossegue com
várias palestras nesta quarta-feira.
O encerramento está previsto para
amanhã (08/03), Dia Internacional
da Mulher, com grande mobilização.

Sindicato notifica agên-
cia por más condições de
trabalho

Diretores do Sindicato estive-
ram na segunda-feira (05/03) na
na Caixa em Fátima do Sul, para
cobrar melhores condições de tra-
balho. A agência está com o ar
condicionado quebrado já há al-
guns dias deixando o ambiente
sem condições de trabalho.

A agência foi notificada para
resolver o problema até quinta (08/
03), sob pena do sindicato tomar
as medidas cabíveis, dentre as
quais o fechamento da mesma até
que o problema seja resolvido.

O mesmo problema está ocor-
rendo na agência do Banco do Bra-
sil da Weimar Torres e o sindicato
também já cobrou uma solução.

Outra denúncia refere-se a as-
sédio moral em agência do BB, o
sindicato está investigando.




