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BANCARINHO
Mulher tem história
de lutas e conquistas

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região mais uma vez
parabeniza a todas as bancárias e
demais trabalhadoras que prestam
serviço no Sistema Financeiro pela
passagem do dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, que neste
ano caiu na terça-feira, feriado de
carnaval.

As bancárias têm muito a come-
morar e também lutar. A história
das trabalhadoras do sistema finan-
ceiro no Brasil é marcada por in-
tensas mobilizações por um ambi-
ente de trabalho igual, sem discri-
minação de salário, cargo ou horá-
rio.

Apesar das significativas vitóri-
as, uma pesquisa do Dieese (De-
partamento Intersindical de Esta-
tísticas e Estudos Socioeconômicos)
revela que as diferenças de trata-

mento e de oportunidades conti-
nuam absurdas, mesmo elas ocu-
pando 43,7% do espaço no merca-
do de trabalho e com grau de esco-
laridade muito maior do que o dos
homens.

Outro dado relevante diz respei-
to a resistência para a ascensão pro-
fissional e aumento salarial. Para
se ter uma idéia, nos bancos elas
ganham 24% a menos do que os
homens e a discriminação começa
na chegada. As bancárias são con-
tratadas com salários 36,5% infe-
riores aos dos funcionários do sexo
masculino. Uma triste realidade do
mercado de trabalho brasileiro.

Sendo assim, é necessário a
concientização não apenas das mu-
lheres, mas acima de tudo dos ho-
mens para corrigir essa distorção
que vem de séculos. 

Erradicação
da miséria tem
foco na mulher

Em mensagem divulgada na ter-
ça-feira, 08/3, por ocasião do Dia
Internacional da Mulher, a
presidenta Dilma Rousseff afirma
ter como “objetivo fundamental”
a “erradicação da pobreza extre-
ma”.

Ela diz estar convencida de que
uma política bem-sucedida de eli-
minação da miséria deve ser focada
na mulher e na criança.

Segundo a presidenta, “No Bra-
sil, a pobreza tem cara: ela é mui-
to feminina, está ligada às mulhe-
res. Quanto mais pobre a família,
maior a chance de que ela seja che-
fiada por uma mulher. Estou
convencida de que uma política
bem-sucedida de eliminação da
miséria deve ser focada na mulher
e na criança.”

Sindicato apoia a
chapa 1 na Fenae

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região apoia a chapa
1, que é a chapa do movimento sin-
dical nas eleições da Fenae (Fede-
ração Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa). O pleito aconte-
ce em 22 de março. Podem votar,
os empregados ativos e aposenta-
dos e os associados das Apcefs de
todos os estados.

Tendo como candidato a presi-
dente Pedro Eugênio,  a chapa 1
vai ampliar a luta pela defesa dos
direitos dos empregados da Caixa,
exigir uma solução para o PFG. A
questão da isonomia e o combate
ao assédio moral também fazem
parte das propostas.

Eleições Seeb Campo Grande: Chapa 2 cria blog
A Chapa 2 – “Unidade Bancária”,

que tem o apoio dos Bancários de
Dourados e Região, encabeçada pela
companheira Iaci, colocou a
disposição um blog para contato e

informações sobre a campanha
eleitoral no Sindicato de Campo
Grande, o endereço eletrônico para
acessar o blog é: http://
unidadebancaria.wordpress.com.

Reunião da COE/HSBC
nesta quinta, em SP

A Contraf-CUT realiza hoje, 10/
3, reunião ampliada da Comissão
de Organização dos Empregados
(COE) do HSBC.

Os representantes dos trabalha-
dores discutirão o pagamento da
PLR e do PPR, o fechamento dos
Secoms, a previdência complemen-
tar e a saúde dos trabalhadores do
banco inglês.

O encontro acontece em São Pau-
lo e  além dos integrantes da COE,
cada federação poderá enviar até
três representantes para a reunião
ampliada.

Saiba mais: HSBC presta escla-
recimentos sobre PPR, no site:
www.bancariosms.com.br

BB 2.0 cria insegurança
entre funcionários com
revisão de cargos nas
agências

O Banco do Brasil colocou nova-
mente os funcionários em estado
de alerta com a divulgação, na se-
mana anterior à do Carnaval, de
uma nova revisão do número de
cargos nas agências, programa cha-
mado de BB 2.0. Com as medidas,
parte das agências perde postos de
comissionados, caixas e escriturá-
rios, enquanto outras ganham.
Matéria completa no site
www.bancariosms.com.br.

Contraf-CUT discute
emprego e eleições no
SantanderPrevi no
CRT nesta quinta

A Contraf-CUT, federações e sin-
dicatos de bancários retomam nesta
quinta-feira, dia 10, o Comitê de
Relações Trabalhistas (CRT) do
Santander. Trata-se da primeira
reunião em 2011 e ocorre das 14h
às 16h30, na Torre Santander, em
São Paulo.




