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Negociação com o Sicredi hoje
Os Funcionários do Sistema

Sicredi aguardam com expectati-
va  a primeira rodada de negocia-
ção da Campanha Salarial 2012 en-
tre o Sindicato dos Bancários, seu
legítimo representante e, a dire-
ção do Sicredi, que acontece hoje
às 14:30 horas em Campo Grande,
na Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego (SRTE), que
será a mediadora do processo
negocial.

Na pauta que foi entregue a di-
reção da cooperativa no dia 1º de
agosto consta: Reajuste salarial de
36,76%, composto de 14,01% de

aumento real e 22,75% da inflação
do período de 01/08/2008 a 31/07/
2012 (descontados os valores já
concedidos neste período); Auxilio
Refeição no valor de R$ 345,92, na
razão de 23 dias fixos por mês; Ces-
ta Alimentação no valor de R$
217,89; 13º cesta alimentação no
valor de R$ 217,89; Jornada de Tra-
balho de 06 horas diárias; Assis-
tência Médica e Hospitalar com co-
bertura do plano de saúde padrão
assistência p/ os filhos e cônjuges,
sem ônus para os mesmos; PPR –
Programa de Participação nos re-
sultados de dois salários.

Fenaban também negocia hoje

Empregados da Caixa exigem isonomia
Aconteceu no último sábado o

Encontro Nacional de Isonomia dos
Empregados da Caixa. Os bancári-
os da base do Sindicato de Doura-
dos e Região foram representados
no evento pelo funcionário da agên-
cia Centro de Dourados, Glauco
Cesar de Moraes Martins Paines. O
objetivo do encontro foi organizar
e reforçar a mobilização para a con-
quista da licença-prêmio e do
anuênio (Adicional por Tempo de

Serviço) para os admitidos após
1997.

No encontro, ficou decidido que
31 de agosto será o Dia Nacional
de Luta pela Isonomia. Além dis-
so, caso haja greve, uma caravana
nacional de isonomia vai ser for-
mada e terá como destino a cidade
de Brasília. Também foi aprovado
o indicativo para que a campanha
salarial não seja encerrada sem
avanço no tema.

Começa a segunda rodada. Somente a pressão
pode garantir a seriedade dos banqueiros na mesa

Na primeira rodada de negocia-
ção, os bancos já avisaram qual é o
posicionamento em relação aos tra-
balhadores. Indiferença. Todas as
reivindicações dos bancários até
agora foram negadas pela Fenaban,
Caixa e Banco do Brasil, sem justi-
ficativa alguma.

Para os banqueiros, gerar mais
vagas de emprego não é uma op-
ção e é preferível descumprir a Lei
dos 15 Minutos a contratar. Acon-
tece que o setor é o que mais lucra
– no primeiro semestre, as seis
maiores organizações financeiras
lucraram juntas R$ 24,8 bilhões -

e, por tanto, está em dívida com a
sociedade.

Hoje, o Comando Nacional dos
Bancários se reúne com a Fenaban
para finalizar o debate sobre saú-
de. Em discussão também, igual-
dade de oportunidade. Amanhã,
estará em pauta remuneração e se-
gurança, dois itens de fundamen-
tal importância para a categoria e
que deixam os patrões de cabelo
em pé. O chororô deve continuar.

Detalhes das negociações você
acompanha no site do sindicato,
www.bancariosms.com.br, acesse o
site e fique bem informado.

Atenção bancários da Caixa e Banco do Brasil
As inscrições para Eleição de Delegado(a) Sindical estão abertas e

vão até a próxima sexta-feira (17/08). A eleição será de 27 a 31/08.

Sindicato viabiliza vaci-
na contra gripe H1N1

O Sindicato viabilizou junto a
Secretaria de Saúde do Estado um
lote de vacina contra a gripe H1N1
para os bancários que estejam no
grupo de risco. Para ter acesso à
vacina os interessados devem en-
trar em contato com o sindicato,
pelo fone 3422-4884, que
agendará a vacinação junto ao
núcleo de saúde do Estado.

A campanha começou na segun-
da-feira e vai até a sexta-feira (17/
08), das 12 às 13 horas e é válida
para todos os bancários da base
do sindicato.

ITAÚ - Negociação nes-
ta quinta-feira (16/08)
cobrará PCR maior

A Contraf-CUT, federações e
sindicatos realizam nesta quinta-
feira (16/8) uma negociação com
o Itaú sobre a Participação Com-
plementar nos Resultados (PCR).
A reunião ocorre às 18h, no Hotel
Maksoud Plaza, em São Paulo,
após a segunda rodada da Cam-
panha 2012 entre o Comando Na-
cional e a Fenaban. A última dis-
cussão sobre PCR aconteceu no dia
23 de abril.

Definido o calendário de
negociação dos financiá-
rios

Os representantes dos financiá-
rios definiram, junto com a Fena-
crefi (Federação das Financeiras),
o calendário das negociações da
campanha salarial. A primeira ro-
dada acontece no próximo dia 24/
08. Em pauta, a abrangência do
acordo e unificação da data base.
A categoria quer esteder os direi-
tos aos promotores de crédito, que
hoje não têm os mesmos benefí-
cios dos demais trabalhadores das
financeiras.

A segunda rodada de negocia-
ção será no dia 27/08 quando se-
rão tratadas as cláusulas econô-
micas, como o reajuste de 11,07%
no salário e a PLR (Participação
nos Lucros e Resultados) de três
salários mais R$ 4.442,80.


