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Dia 23/7 - Encontro Estadual em Dourados

Reunião sobre saúde no
Santander dia 15/7

O encontro acontece nesta sex-
ta, 15/7, às 14h, em São Paulo.

Os bancários esperam que a em-
presa atenda a pauta de reivindi-
cações, apresentada em 10 de ju-
nho, quando o debate foi retoma-
do. A expectativa é de que sejam
apresentados dados das áreas de
saúde do banco (Sesmt), assim
como um plano de ações preventi-
vas para acabar com os problemas
enfrentados pelos funcionários no
ambiente de trabalho.

Congressos do Banco do Brasil
e da Caixa aprovam pautas

Os 338 delegados do 22º Con-
gresso do BB e os 417 do 27º
Conecef aprovaram, no último do-
mingo, 10/7, em São Paulo, as pau-
tas específicas que serão apresen-
tadas aos dois bancos federais na
Campanha dos Bancários de 2011.

CAIXA: Os eixos definidos com
a participação de Leandro Ribeiro,
de Dourados, foram a isonomia,
poder de compra, melhorias no Saú-
de Caixa, ticket e cesta-alimenta-
ção para todos os aposentados e
pensionistas e fim da discrimina-
ção aos empregados do REG/Replan
não saldado.

Foi aprovada, ainda, a organiza-
ção de um encontro nacional de
isonomia, o fim dos corresponden-
tes bancários e o fim do voto de
minerva na Funcef, entre outras
questões.

Encontro Estadual e Conferência Nacional
Os bancários de todo o país se

preparam para a 13ª Conferência
Nacional, que acontece entre os
dias 29 e 31 deste mês, em São
Paulo. O evento é o mais impor-
tante fórum de discussões da cate-
goria, sendo a grande largada para
a Campanha Salarial.

Como ocorre todos os anos, os
trabalhadores debatem assuntos
fundamentais, como emprego e re-
muneração, saúde e condições de
trabalho, segurança bancária e sis-
tema financeiro nacional. A expec-
tativa é de grande mobilização e

participação dos bancários.
Antes, porém, no dia 23/7, acon-

tece 1º Encontro Estadual dos Ban-
cários em Dourados, onde as bases
elegerão seus delegados que os re-
presentarão e discutirão a  pauta
com as propostas a serem levadas
à Conferência Nacional.

Este ano, a conferência terá ca-
ráter de Encontro Estadual, contan-
do com a participação dos bancári-
os de todo o estado onde, juntos
construiremos uma pauta estadual
conjunta para fazer frente a ganân-
cia dos banqueiros.

BANCO DO BRASIL: No BB, que
contou com a participação de Carlos
Longo, de Dourados, os eixos são:
melhorias no Plano de Cargos
Comissionados e no Plano de Car-
gos e Remuneração, fim de voto
minerva na Previ, fim imediato das
terceirizações e dos corresponden-
tes bancários, intensificação do
combate ao assédio moral e metas
abusivas, combate ao descomissio-
namento, fim do fator previdenciá-
rio e reforço ao caráter público do
BB para ampliar o crédito produti-
vo sem discriminar os clientes de
baixa renda.

A pauta geral de reivindicações
da categoria, que inclui o índice
de reajuste salarial, será definida
pela Conferência Nacional dos Ban-
cários marcada para os dias 29, 30
e 31/07, também em São Paulo.

Futsal é marcado pelo equilíbrio
A primeira rodada do Campeo-

nato dos Bancários de Futebol de
Salão foi marcada por muito equi-
líbrio no sábado, 9/7, na AABB.

No primeiro jogo houve empate
em 1 a 1 entre o Bradesco (B) e o
Santander. No segundo jogo o
Bradesco (A), depois de estar per-
dendo por dois a zero, virou o pla-
car para 3 a 2 em cima do Itaú.

Este ano participam do campeo-
nato 8 (oito) equipes divididas em
duas chaves: Na chave A estão:

Santander, Bradesco (B), Banco do
Brasil Dourados e Banco do Brasil
Douradina. E na chave B: Bradesco
(A), Bradesco Rio Brilhante,
Bradesco Fátima do Sul e Itaú.

A próxima rodada será no sába-
do,16/7, quando às 08h:45m jogam
Banco do Brasil Dourados X Banco
do Brasil Douradina e às 09h:45m,
Bradesco Itaporã/Fátima do Sul X
Bradesco Rio Brilhante. Mais de-
talhes e fotos da primeira rodada
no site, www.bancariosms.com.br

Encontro Nacional defi-
ne estratégias de luta
contra demissões do Itaú

O Encontro Nacional dos Funci-
onários do Itaú Unibanco, na sex-
ta, 8/7, em São Paulo, reuniu 60
dirigentes sindicais de todo o país
e aprovou novas estratégias de luta
contra as demissões no banco.

Apesar do foco das demissões
estar concentrado nos grandes cen-
tros urbanos, o diagnóstico é de
que a ameaça do desemprego ron-
da as agências de todo país.

Foi aprovada no encontro a rea-
lização de uma Campanha de
Mobilização, com o objetivo de
combater as demissões, com pro-
dução de materiais para subsidiar
as atividades em todo o país. O
encontro definiu como prioridade
lutar contra as demissões e por me-
lhores condições de trabalho.

A maior transferência de
renda da história

Na história do Brasil, nunca se
viu uma política de transferência
de renda tão expressiva. Os inves-
timentos sociais no país cresceram
146% nos últimos 15 anos, com
destaque para os programas
adotados pelo governo Lula a par-
tir de 2003 e ampliados pela pre-
sidente Dilma Rousseff, empossada
em janeiro passado.

O volume de recursos voltados
para a promoção da justiça social
pulou de R$ 219,7 billhões em
1995 para R$ 541,3 bilhões em
2009, conforme dados do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada.




