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Rodada do Suíço em Rio Bte

Negociação deve ser positiva
Os trabalhadores começam a se

preparar para as campanhas sala-
riais de 2012. Diversas categorias
iniciam o processo de discussão
ainda neste mês. Para os bancári-
os, o pontapé inicial com a Fena-
ban é no segundo semestre. Mas,
o Dieese já adiantou. As negocia-
ções devem seguir o mesmo ritmo
de 2011, com aumento real.

 A alta lucratividade das empre-
sas confirma a tendência. No setor
bancário as cinco maiores organi-
zações financeiras em atuação no

país bateram recorde de lucro. Isso
quer dizer que a categoria não vai
aceitar desculpas e exige que as
reivindicações sejam atendidas.

 O Departamento Intersindical
de Estatísticas e Estudos Socioe-
conômicos também divulgou o re-
sultado das negociações coletivas
de 2011. Em geral, os trabalhado-
res conseguiram bons índices,
86,8% conquistaram aumento real,
outros 7,5% obtiveram reposição da
inflação, que no ano passado ficou
em 6,08%.

O 25º Campeonato de Futebol
Suiço dos Bancários prossegue nes-
te sábado (14/04) às 9 horas, com
jogo único, entre as equipes do
Bradesco Rio Brilhante e o Santan-
der de Dourados. A partida será na
AABB, na cidade de Rio Brilhante.

Segundo Dinei, diretor de espor-
tes do sindicato, “o jogo foi trans-

ferido de Dourados para Rio Bri-
lhante a pedido da equipe de Rio
Brilhante e com a concordância dos
companheiros do Santander”.

O sindicato convida todos os
bancários de Rio Brilhante a
prestigiarem a partida, pois o cam-
peonato tem como finalidade prin-
cipal aproximar toda a categoria.

Contraf e Sindicatos
cobram fim das metas
abusivas no  Santander

A Contraf-CUT, federações e
sindicatos cobraram nesta terça
(10/4) o fim das metas abusivas,
como forma de combater o assédio
moral, prevenir doenças mentais
e reduzir o número de afastamen-
tos, durante a retomada em 2012
do Fórum de Saúde e Condições
de Trabalho do Santander, em São
Paulo. Matéria completa no site
do sindicato.

Voto por uma Cassi representativa
A eleição para a nova gestão

da Cassi está na reta final. O pro-
cesso é muito importante. É a
oportunidade de eleger pessoas
comprometidas em defender o in-
teresse dos trabalhadores no plano
de saúde. Por isso, os funcionários
do Banco do Brasil que ainda não
votaram têm que se apressar para
não perder a chance de ajudar na
transformação da Cassi. A eleição
vai até às 18h (Brasília) desta sex-

ta-feira, 13/04.
O Sindicato, a Fetec-CUT/CN e

a Contraf-CUT apoiam a Chapa 1 -
Cuidando da Cassi, encabeçada por
Mirian Fochi, candidata a Diretora
de Planos de Saúde e Relaciona-
mento com Clientes e hoje secretá-
ria de Assuntos Jurídicos da
Contraf-CUT.

No site do sindicato você con-
fere a Chapa completa e as suas
principais propostas.

Entidades preparam o 1º
de maio em Dourados

As entidades sindicais e movi-
mentos populares de Dourados
reuniram-se na manhã desta quar-
ta-feira, 11/4, na sede do Sindi-
cato dos Bancários, para discuti-
rem e prepararem a programação
do Dia do Trabalhador, 1º de maio.

Esta já é a segunda reunião das
entidades para tratar do evento,
que prevê uma Semana do Traba-
lhador, com palestras e apresen-
tações culturais, com os eixos Saú-
de e Direito dos Trabalhadores.

Com R$ 49,4 bilhões,
setor bancário foi o mais
lucrativo do país em 2011

Os lucros dos bancos no ano
passado colocaram o setor no topo
da lista entre as empresas brasi-
leiras de capital aberto.

Os lucros de 25 bancos brasi-
leiros somaram R$ 49,4 bilhões.
A cifra representa aumento de
14,48% em relação ao ano anteri-
or e 39,4% do valor total acumu-
lado pelo grupo das companhias
de capital aberto.

Sindicato cobra o Santander
Em reunião realizada na tarde

desta terça (10/4), em Dourados,
com os gerentes regionais do
Santander do MS e MT, o Sindica-
to cobrou do banco a imediata
contratação de funcionários para
repor o quadro que foi reduzido,
também cobrou a substituição dos
mobiliários que tem afetado a saú-
de dos funcionários, conforme lau-
do de fiscalização do Ministério do
Trabalho, bem como, a pressão que
o banco vem impondo na cobrança
de metas, seja pela áudio confe-
rencia, telefone, ou pessoalmente,

o que tem levado os funcionários
ao adoecimento.

Participaram da reunião, pelo
sindicato, o presidente Raul Verão,
o vice Carlos Longo e, ainda,
Laudelino Vieira, diretor do sindi-
cato e funcionário do Santander,
pelo banco participaram o Sr. Mar-
celo, Lauren, Alesandro e Cleudes.

“O sindicato vai acompanhar as
providências do banco em relação
aos assuntos tratados, caso os mes-
mos não sejam resolvidos agiremos
com rigor”. Declarou o presidente
Raul Verão.

Salário mínimo ideal
seria de R$ 2.295,58

Muito longe dos atuais R$
622,00, o salário mínimo do tra-
balhador brasileiro, em março,
deveria ter sido de R$ 2.295,58,
ou seja, 3,69 vezes maior do que
o vigente. É o que aponta a Pes-
quisa Nacional da Cesta Básica,
realizada pelo Dieese (Departa-
mento Intersindical de Estatísti-
ca e Estudos Socioeconômicos).




