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Negociação frustada com o Itaú
O Itaú manteve a postura intran-

sigente de implementar o projeto
de extensão do horário de atendi-
mento das agências bancárias.
Hoje, 350 unidades funcionam em
horário diferenciado. O número ain-
da pode subir para 400 até o fim
do ano.

 A má notícia foi dada durante a
reunião entre a direção do banco e
representantes dos trabalhadores,
na tarde desta terça-feira (06/11),
em São Paulo. Os bancários espe-
ravam avanço, mas aconteceu o
contrário. Durante o encontro, a

empresa deixou claro que não está
preocupada com o funcionalismo.

O movimento sindical reafirmou
a posição da categoria de abertura
das agências das 9h às 17h, com
dois turnos de trabalho. Os bancá-
rios aproveitaram a oportunidade
para reforçar a necessidade de dis-
cutir temas como, compensação
das horas trabalhadas, extrapolação
de jornada de trabalho, demissões,
adoecimento dos trabalhadores,
proibição do gozo de férias por 30
dias, plano de saúde e bolsa edu-
cação.

LULA: “trabalhador es devem
conhecer a CCT dos bancários”

“Convenções coletivas de traba-
lho como esta dos bancários, as-
sim como a dos petroleiros, devem
ser divulgadas para os trabalhado-
res de todas as categorias, para que
eles possam conhecer essas expe-
riências bem sucedidas e os aju-
dem na discussão de como conquis-
tar seus próprios contratos coleti-
vos.”

A sugestão foi feita nesta terça-
feira 6 de novembro pelo ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva, na

abertura da 1ª Conferência Nacio-
nal de Negociação Coletiva promo-
vida pela Confederação Nacional
dos Metalúrgicos da CUT (CNM-
CUT), em São Bernardo do Campo
(SP). Depois do pronunciamento de
Lula, o presidente da Contraf-CUT,
Carlos Cordeiro, foi convidado a fa-
zer uma apresentação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho (CCT) dos
bancários, que está completando 20
anos. Matéria completa no site do
sindicato.

Negociação com a Caixa
Os empregados da Caixa reto-

mam negociação permanente com
a direção da instituição financei-
ra, nesta quinta (08/11), às 14h30,
em Brasília. Em pauta, o Saúde
Caixa e o curso de ensino à dis-
tância para designado/Cipa.

BB garante que acertos
do acordo serão retroa-
tivos a 1º de setembro

Após a cobrança da Contraf-CUT,
o Banco do Brasil enviou nesta
terça-feira (6) esclarecimentos so-
bre pontos específicos do acordo
coletivo aditivo, assinado no dia
4 de outubro. O banco garantiu
que os funcionários receberão os
ajustes pecuniários, conquistados
na Campanha Nacional 2012, re-
troativos a 1º de setembro e, por-
tanto, sem nenhum prejuízo.

Mais detalhes no site do sindi-
cato www.bancariosms.com.br

Negociação com Sicredi
nesta quinta-feira (8/11)

Sábado tem Futsal
Neste sábado (10/11) tem pros-

seguimento o 17º Campeonato de
Futsal dos Bancários, com a reali-
zação de mais duas partidas no
Ginásio de Esportes da AABB em
Dourados.

Às 08h45m jogam Itaú X Cai-
xa Weimar e, às 09h45m,
Bradesco(A) X Bradesco(B). A co-
ordenação da competição, mais
uma vez, convida a categoria a
prestigiar o evento.

Enfim, nesta quinta-feira (08/
11) às 14 horas, a direção do Sin-
dicato dos Bancários de Dourados
e Região senta à mesa com os re-
presentantes dos Sicredis para dar
continuidade as negociações sala-
riais dos trabalhadores das coo-
perativas.

A discussão acontece na sede
do sindicato e partirá da proposta
apresentada pelo sindicato e de
uma contraproposta dos Sicredis
que foram avaliadas pela direto-
ria do sindicato em conjunto com
alguns funcionários da cooperati-
va.Sindicato cobra HSBC em

reunião em Campo Grande
Nesta terça-feira (06/11), os Sin-

dicatos dos Bancários e Dourados
e de Campo Grande reuniram-se,
em Campo Grande, com o Supe-
rintendente Executivo Regional da
Região Centro Norte do HSBC, Luiz
Benoni, o Diretor para Assuntos
Sindicais  Gilmar Lepchat, junta-
mente com a Gerente de RH da
Região Centro Norte Sra.
Joana,além do Diretor Regional
Walberto Laurindo Oliveira. Pelo
Sindicato de Dourados e Região,
paticiparam da reunião, Raul Ve-
rão e Jose Carlos, presidente e di-
retor jurídico respectivamente.

Vários assuntos foram discutidos,
entre eles, funcionários sendo pro-
movidos sem aumento de salários,
falta de estrutura como mesas e ca-
deiras para atender aos clientes,

funcionários vindo do mercado ga-
nhando mais dos que estão há vá-
rios anos no banco, demissões ocor-
rendo sem a reposição da vaga,
dentre outros. Porem o assunto que
permeou o debate foi à falta de fun-
cionários nas agencias para aten-
der a demanda, o que tem resulta-
do em adoecimento, desmotivação,
inclusive com depoimento em
vídeo de alguns colegas que não
aguentaram a pressão e pediram
demissão.

O banco se comprometeu em
avaliar os pedidos, e que buscará
alternativas para solucionar os pro-
blemas, mas não deu nenhuma ga-
rantia em relação a novas
contratações. Vamos acompanhar
para tomarmos as medidas neces-
sárias.


