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Pauta específica será entregue
ao Santander nesta quinta 12/5

Caixa 838 mi no trimes-
tre e corte de 3305 vagas

Eleições da Previ (13 a
27) e da Funcef (16 a18)

Preocupação com o BB Digital

Eleição do Sindicato será no dia 19 de maio

A Caixa tem utilizado a des-
culpa de redução de custos para
cometer diversas atrocidades con-
tra os empregados. Mas, a estra-
tégia não cola. Basta olhar os lu-
cros do banco. Só no primeiro tri-
mestre deste ano, o montante foi
de R$ 838 milhões, alta de 31,7%
em relação aos três últimos me-
ses de 2015. As receitas com pres-
tação de serviços e tarifas bancá-
rias cresceram 8,3% em doze me-
ses. Por outro lado, as despesas
de pessoal subiram apenas 1,6%,
com fechamento de 3.305 postos
de trabalho em um ano. Não sa-
tisfeita a empresa acaba de rea-
brir o prazo de adesão ao PAA (Pla-
no de Apoio à Aposentadoria).

COE do HSBC debatem
transição no banco

Os bancários do HSBC estão li-
gados no processo de compra do
banco inglês pelo Bradesco. O mo-
mento agora é de garantir a tran-
sição dos empregados sem demis-
sões ou cortes nos salários e di-
reitos. Por isso, a COE (Comissão
de Organização dos Empregados)
do HSBC se reúne nesta quarta-
feira (11/05) em São Paulo, para
avaliar a conjuntura atual da tran-
sição. Além disso, os trabalhado-
res discutem prioridades para o
próximo Encontro Nacional dos
Funcionários do HSBC.

Representantes dos trabalhado-
res entregarão à direção do Santan-
der a pauta de reivindicações es-
pecíficas dos funcionários para as
discussões do acordo aditivo à Con-
venção Coletiva de Trabalho (CCT).

A entrega esta marcada para esta
quinta-feira 12/05 em São Paulo. Na
base de Dourados as propostas fo-
ram aprovadas por unanimidade
em assembleia realizada nesta ter-
ça-feira (10/05) no Sindicato.

Esse acordo é muito importante
para todos os funcionários, por reu-
nir propostas que vão além da CCT

da categoria. A expectativa dos tra-
balhadores é a renovação das cláu-
sulas atuais, agregar novos avan-
ços e discutir o Programa Próprio
de Remuneração Santander no que
diz respeito à legislação e também
que haja um basta à cobrança por
metas abusivas que tanto adoecem
os funcionários.

A pauta específica é fruto de de-
bate democrático dos sindicatos
com os funcionários do banco es-
panhol em todo o país que respon-
deram a mais de 10 mil consultas
e apontaram suas prioridades.

Segundo o Banco do Brasil, a
implantação do modelo digital não
deve ter como consequência corte
de funcionários nem fechamento de
agências. O que muda é o tipo de
atendimento nas unidades que ti-
verem carteiras migradas.

Após cobrança da Comissão de
Empresa dos Funcionários, em reu-
nião na quinta-feira (05/05), o ban-
co disse que vai melhorar a comu-
nicação interna pra evitar o clima
de apreensão. Os trabalhadores si-
nalizaram sobre o aumento de or-

çamento das novas carteiras. A
meta não foi reduzida proporcio-
nalmente à diminuição de clientes.
O BB ficou de avaliar.

LICENÇALICENÇALICENÇALICENÇALICENÇA-P-P-P-P-PAAAAATERNIDTERNIDTERNIDTERNIDTERNIDADE:ADE:ADE:ADE:ADE: Tam-
bém cobrado na reunião, o banco
informou que a licença-paternida-
de de 20 dias não está implanta-
da. A justificativa é que a aplica-
ção da lei precisa ser regulamen-
tada, sobretudo no que se refere
aos benefícios fiscais das empre-
sas. A Fenaban analisa uma forma
de padronizar a implantação.

Em Defesa da Democracia e
dos Direito dos Trabalhadores

Os bancários participaram, nes-
ta terça-feira (10/05), do Dia Naci-
onal de Luta em Defesa da Demo-
cracia e dos Direitos dos Trabalha-
dores, proposto pelas Frentes Bra-
sil Popular e Povo sem Medo. Pelo
País, desde a madrugada, diversas
categorias cruzaram os braços e
movimentos sociais bloquearam
avenidas e rodovias.

Os bancários também participa-
ram de atividades em várias regi-

ões do país, com retardamento em
aberturas de agências em algumas
cidades e estados, como Rio de Ja-
neiro, Bahia e Fortaleza, nos ou-
tros estados e cidades, como Dou-
rados, por exemplo, o Sindicato em
conjunto com outras categorias
convocadas pela “Frente Brasil Po-
pular Dourados” realizaram
panfletagem na região central,
onde se concentra as principais
agências bancárias da cidade.

O pleito eleitoral para a direção e conselho fiscal do sindicato  acon-
tece no dia 19 de maio, das 08 às 17h, com urna fixa na sede da
entidade e itinerantes que passarão por todas as unidades da base
territorial da entidade em Dourados e na Região.
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Começam nesta sexta (13/05)
e vão até o dia 27/05, as eleições
da Previ (Caixa de Previdência dos
Funcionários do BB) para cargos
de Administração e Fiscalização
e nos Conselhos Consultivos dos
Planos 1 e Previ Futuro. O Sindi-
cato de Dourados apoia a Chapa
3 – Compromisso com Associados.
Na Funcef as eleições acontecem
entre os dias 16 e 18 de maio. O
Sindicato apoia a Chapa 5 –
Funcef Pra Gente. Serão escolhi-
dos os titulares e suplentes dos
Conselhos Deliberativo e Fiscal do
fundo de pensão.


