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As inscrições de candidatos à
delegado sindical na Caixa e no
Banco do Brasil estão abertas des-
de a segunda-feira, 06/08 e vão
até o dia 17/08. O cronograma
preve, ainda, o seguinte calendá-
rio: Divulgação dos candidatos de
20 a 24/08 e a eleição de 27 a 31/
08, com posse dos eleitos em 19
de setembro.

Conforme os critérios, os funci-
onários da Caixa elegem 1 (um)
delegado por agência/departamen-
to, com a votação na ag/depto do
candidato. No BB, são apenas 4
(quatro) vagas (um representante
para cada 80 bancários na base),
com a eleição acontecendo em to-
das as unidades.

Negociação com a Fenaban

Lançada Campanha no Sicredi
A Campanha Salarial dos Funci-

onários do Sicredi foi lançada ofi-
cialmente na manhã desta quarta-
feira (08/08) em Dourados. A ati-
vidade, promovida pelo Sindicato
dos Bancários de Dourados e Re-
gião aconteceu em frente a princi-
pal agência da cooperativa na Av.
Weimar Gonçalves Torres, região
central da cidade.

O lançamento contou com ato
público, carro de som, faixas, Jor-
nal aos Funcionários e, ainda, uma
carta aberta que foi distribuída aos
clientes e usuários durante a ma-
nifestação. Nesta quinta o lança-
mento será no Sicredi de Maracaju.

 A pauta de reivindicações es-
pecíficas dos funcionários foi en-
tregue ao Sicredi e a Superinten-
dência Regional do Trabalho (SRTE)

em Campo Grande na data base dos
funcionários, dia 1º de agosto.

Segundo Raul Verão, presiden-
te do Sindicato dos Bancários, “Os
Sicredis ficaram quatro anos sem
firmar acordo trabalhista de seus
funcionários com o Sindicato dos
Bancários, precarizando os salários
e prejudicando os direitos dos tra-
balhadores. No entanto a Justiça do
Trabalho reconheceu a representati-
vidade do Sindicato em ação civil
pública proferida no dia 30 de maio
deste ano”.

 NEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃONEGOCIAÇÃO: : : : : A primeira roda-
da de negociação já foi agendada
para o próximo dia 15 de agosto,
pela Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego (SRTE), que
mediará às negociações a pedido do
Sindicato.

A primeira rodada de negocia-
ção da campanha salarial iniciada
nesta terça-feira (07/08) em São
Paulo começou muito mal. A
Fenaban rejeitou todas as reivin-
dicações da categoria com relação
ao emprego.

Os bancos não aceitaram nem
sequer discutir a ampliação do qua-
dro de funcionários para acabar com
a sobrecarga e melhorar o atendi-
mento prestado à população, bem
como o fim das demissões imotiva-
das. A postura dos banqueiros, mais
uma vez, reforça a necessidade de
mobilização da categoria.

Nesta quarta, 08/08, as negoci-
ações prosseguem e as demandas
de saúde da categoria estarão na

mesa de negociação. Dentre elas,
fim do assédio moral e das metas
abusivas, fim da discriminação de
funcionários em reabilitação e o
cumprimento da NR 17, para que
todos tenham direito a intervalos
de 10 minutos a cada jornada de
50 minutos em trabalhos. A segun-
da rodada de negociações, que en-
volve remuneração, segurança e
igualdade de oportunidades está
marcada para os dias 15 e 16/08.

O Sindicato convoca todos os tra-
balhadores a entrarem na luta por
novas conquistas. Somente com
mobilização será possível arrancar
melhorias dos bancos.

Detalhes das negociações  no site
 www www www www www.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br

Sábado tem Torneio de Pênalti
Em comemoração ao Dia dos Pais

e para promover a confraterniza-
ção entre a categoria o Sindicato
dos Bancários de Dourados e Re-
gião realiza neste sábado dia 11/
08 um Torneio de Pênalti.

O evento acontece a partir das 9
horas no Campo de futebol Suíço
dos Bancários na Rua Palmeiras e
podem participar todos os bancá-
rios e bancárias já que haverá dis-
puta no masculino e feminino.

O campeão leva uma medalha e

uma caixa de cerveja(latas) o vice
campeão uma medalha e meia cai-
xa de cerveja(latas). Para o femini-
no além da medalha as finalistas
ganharão um vale brinde. Haverá
repescagem e o campeão da
repescagem também leva os mes-
mos prêmios.

As inscrições podem ser feitas no
Sindicato até quinta-feira (09/08).
O sorteio dos adversários aconte-
cerá no sábado às 8:30 no local do
torneio.

Negociação com a Cai-
xa nesta sexta, 10/08

Saúde Caixa e os cuidados com
o bem estar do empregado são os
temas da primeira negociação es-
pecífica da Caixa, marcada para
sexta-feira (10/08), às 14h, em
Brasília. O debate acontece simul-
tâneo às rodadas da mesa
unificada com a Fenaban.

A Comissão Executiva dos Em-
pregados espera que a direção da
empresa adote uma postura dife-
rente da Federação Nacional dos
Bancos, que na primeira rodada
de negociações negou todas as rei-
vindicações da categoria.

No BB as negociações co-
meçam nos dias 13 e 14

O Comando Nacional dos Ban-
cários, coordenado pela Contraf-
CUT, definiu o início das negocia-
ções específicas da Campanha Na-
cional dos Bancários 2012 com o
Banco do Brasil e a primeira ro-
dada foi agendada para os dias 13
e 14 de agosto, em Brasília.

Os trabalhadores irão discutir
com a direção do BB a pauta es-
pecífica aprovada no 23º Congres-
so Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil, realizado de 15 a
17 de junho, em Guarulhos-SP.

Inscrições para eleição
de Delegado Sindical es-
tão abertas


