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Encontro do HSBC começa hoje

Congressos do BB e da Caixa
Os bancários da rede oficial es-

tão prestes a dar mais um impor-
tante passo rumo a campanha sa-
larial deste ano com a realização
dos debates específicos. O Conecef
(Congresso Nacional dos Emprega-
dos da Caixa) acontece neste final
de semana entre sexta-feira e do-
mingo (17/5 a 19/5), em São Paulo,
com discussões sobre isonomia, con-
dições de trabalho, saúde, empre-
go e remuneração.

Também em São Paulo, os funci-
onários do Banco do Brasil se en-
contram no Congresso Nacional,

também de sexta até domingo.
Assédio moral, plano de funções
comissionadas e metas absurdas,
são alguns dos temas na pauta.

Os bancários das duas institui-
ções da base do Sindicato de Dou-
rados e Região estarão representa-
dos nos respectivos congressos.
Carlos Alberto Longo, vice-presi-
dente do sindicato e funcionário do
BB participa do Congresso do Ban-
co do Brasil e, Edson Cláudio
Rigoni, também diretor do sindi-
cato e funcionário da CEF, estará
presente no Congresso da Caixa.

Pesquisa da Campanha Salarial
A campanha salarial se aproxi-

ma e o Sindicato de Dourados e
Região prepara a pesquisa de opi-
nião para saber quais são os anseios
da categoria para este ano.

O questionário é dividido em clá-
usulas de emprego, reestruturação
produtiva dos bancos, remunera-
ção, condições de trabalho, saúde,
além das estratégias de mobilização
da categoria.

As prioridades da consulta foram
definidas na semana passada, du-
rante a reunião do Comando Naci-
onal dos Bancários. O resultado ori-

enta o debate nacional e é funda-
mental na construção da pauta de
reivindicações, a ser negociada
com a Fenaban (Federação Nacio-
nal dos Bancos) e com a direção
dos bancos públicos.

Outros assuntos foram tratados
no encontro, como as práticas au-
toritárias e desrespeitosas do Ban-
co do Brasil, que recentemente
implantou o plano de funções
comissionadas, e a proposta apre-
sentada pela Caixa para a carreira
dos profissionais advogados, enge-
nheiros, arquitetos e médicos.

Os funcionários do HSBC têm
compromisso marcado. Começa
hoje (15/5) e vai até sexta-feira (17/
5), o Encontro Nacional, que reúne
trabalhadores do banco de todo o
país. A expectativa é de que mais
de 100 bancários participem do
evento, que acontece em Curitiba.
A base do Sindicato de Dourados e
Região está sendo representada
pelo diretor da entidade e funcio-
nário do banco, José Eduardo

Mulinari, da agência Dourados.
Nos três dias, os trabalhadores

debatem sobre emprego, saúde,
condições de trabalho, remunera-
ção, plano de saúde e previdência
complementar. O objetivo é cons-
truir uma pauta de reivindicações
específicas, para fortalecer a orga-
nização dos trabalhadores, sociali-
zar informações e traçar estratégi-
as de luta para garantir conquistas
para todos os bancários do HSBC.

Dia 21/5 têm Eleições no Sindicato
Haverá urna fixa no Sindicato e mais 8 (oito) itinerantes, que per-

correrão todas as agências dos 13 municípios que compõe a base
territorial do Sindicato dos Bancários de Dourados e Região.

Os bancários(as) aptos a votarem escolherão a nova diretoria e o
conselho fiscal da entidade para o triênio 2013/2016.

Participem do processo eleitoral e fortaleçam a luta da categoria!!!

TST condena Caixa e dá
garantias a terceirizado

A Justiça tem reconhecido que
a terceirização precariza as rela-
ções de trabalho e é um dano ao
trabalhador. A Caixa, por exem-
plo, foi condenada a pagar as ver-
bas salariais equivalentes às de
um bancário para um terceirizado.
A decisão inicial é do Tribunal
Regional do Trabalho de Minas
Gerais e serve de exemplo para
todo o país.

Funcionários do Itaú
entregam minuta

Fim das demissões, rotati-
vidade, horário estendido nas
agências e das metas abusivas,
além de renumeração, saúde do
trabalhador, plano de saúde e pre-
vidência complementar são algu-
mas das reivindicações específi-
cas dos funcionários do Itaú.

A pauta, aprovada durante o
Encontro Nacional dos Funcioná-
rios realizado em abril, será en-
tregue pela Comissão de Organi-
zação dos Empregados (COE) aos
representantes do banco nesta
quarta-feira 15/5, em São Paulo.

Campeonato de Futebol
Suiço dos Bancários

Teve sequência no último sá-
bado, 11/5, o 26º Campeonato de
Futebol Suíço dos Bancários, com
a realização de duas partidas. No
primeiro jogo o Bradesco(B) ficou
no empate em 1 gol com o
Bradesco(A) e na segunda partida
o Santander venceu a CEF Weimar
pelo placar de 2 a 0.

Depois da terceira rodada a
competição apresenta a seguinte
classificação: 1º Bradesco(B), 3 jo-
gos e 7 pontos; 2º Bradesco(A), 3
jogos e 4 pontos; 3º - Santander,
2 jogos e 3 pontos; 4º - Itaú, 1
jogo e 3 pontos e, em 5º a CEF
Weimar, com 2 jogos e ainda sem
pontuar.

A próxima rodada do torneio
acontece no sábado (18/5), com a
realização das seguintes partidas:
às 08:30h Itaú X CEF Weimar e
às 09:30h Santander X
Bradesco(A). Prestigiem!!!


