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Definidas as pautas do BB e Caixa

Sicredi pede tempo para
consultar ‘fóruns competentes’

Em reunião no dia 15/06, a dire-
toria do sindicato cobrou do presi-
dente do Sicredi Centro Sul,
Edilson Lazarini, a imediata aber-
tura de negociações, depois que a
Justiça determinou a competência
da entidade como legítima repre-
sentante dos trabalhadores da co-
operativa de crédito. Na oportuni-
dade o representante patronal pe-
diu um tempo para que o mesmo
levasse o assunto para ser discuti-
do, no que ele chamou de “fóruns
competentes”, para só depois apre-
sentar uma posição oficial sobre o
assunto.

A direção do sindicato que sem-
pre prezou pelo diálogo achou por
bem atender a solicitação e de co-
mum acordo foi agendado nova reu-
nião para tratar do assunto no dia
26 de junho. No entanto a diretoria
deixou bem claro que não abrirá
mão de que a decisão judicial seja
respeitada e cumprida imediata-
mente pelo Sicredi.

O sindicato está distribuindo aos
funcionários da cooperativa um
“Jornal Bancário Especial” com to-
das as informações da reunião, que
também podem ser encontradas no
site da entidade.

Renovação aditivo Santander.
Nesta quinta tem assembleia
Os bancários obtiveram avanços

na negociação com o Santander
para a renovação do acordo aditivo
à convenção coletiva dos bancári-
os e do acordo do Programa de Par-
ticipação nos Resultados Santander
(PPRS). Na terceira rodada de ne-
gociações ocorrida no dia 15/06, em
São Paulo, o banco espanhol me-
lhorou a proposta com novas con-
quistas para os trabalhadores.

Os detalhes da proposta você
acompanha no site do sindicato e
se prepara para discuti-las na
assembleia que vai deliberar pela
aceitação ou rejeição da mesma.

O Sindicato realiza assembleia
para discutir e deliberar a cerca da
proposta nesta Quinta-Feira (21/06),
às 18 horas na sede da entidade.

2º EEBAN-MS - Encon-
tro Estadual dos Bancá-
rios do MS

Mais uma etapa da construção
da campanha salarial se aproxi-
ma. Depois dos congressos nacio-
nais da Caixa e do Banco do Bra-
sil, agora é a hora do 2º Encontro
Estadual dos Bancários do MS (2º
EEBAN-MS), que ocorre no dia 30
de junho, das 08 às 17hs, em
Campo Grande.

A participação é aberta a todos
os trabalhadores do ramo finan-
ceiro e as propostas e delibera-
ções aprovadas serão levadas a 14ª
Conferência Nacional dos Bancá-
rios, que acontecerá nos dias 20,
21 e 22 de julho, em Curitiba-PR.

As inscrições de delegados fo-
ram prorrogadas até a próxima
quarta-feira (27/06) e podem ser
feitas na secretaria do sindicato
ou pelo fone 3422-4884. Será
disponibilizado transporte, pernoi-
te e alimentação aos delegados em
Campo Grande. Participem!

O 28º Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa Econômica
Federal (Conecef) e o 23º Congres-
so Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil aprovaram no do-
mingo (17/06) as reivindicações
dos trabalhadores dos dois bancos
públicos federais. Os eventos fo-
ram promovidos pelo Comando Na-
cional dos Bancários, coordenado
pela Contraf-CUT.

Os encontros foram realizados
em Guarulhos, na Grande São Pau-
lo, com a presença de delegados e
observadores vindos de todo país,
fortalecendo a unidade nacional e
aprofundando a democracia. Após
avaliações de conjuntura e deba-
tes em quatro grupos de trabalho
em cada congresso, houve plenári-
as para deliberações e encaminha-

mentos. Os representantes da base
do Sindicato dos Bancários de Dou-
rados e Região foram: pelo BB,
Carlos Alberto Longo e pela Caixa,
Glauco Cesar Paines.

As propostas aprovadas defini-
ram as reivindicações específicas
dos trabalhadores do BB e da Cai-
xa para a Campanha Nacional 2012
e negociações permanentes.

No site do sindicato você confe-
re a pauta completa das duas ins-
tituições que será levada para de-
bate na Conferência Nacional dos
Bancários que acontece entre os
dias 20 e 22 de julho, em Curitiba.
Antes, porém, ela também será
considerada nos debates do 2º
EEBAN-MS (Encontro Estadual dos
Bancários), que acontece no dia 30/
06 em Campo Grande.
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Assembleia Financiários
Os financiários iniciam a cam-

panha salarial com uma
assembleia para debater as reivin-
dicações que serão entregues à
Fenacrefi (federação das financei-
ras). A reunião está marcada para
esta sexta-feira (22/06), na sede
do Sindicato a partir das 18h.

As cláusulas do acordo que es-
tarão em discussão na assembleia
podem ser consultadas no site
www.bancariosms.com.br.

Vem aí!!!
Torneio de vôlei de areia

A direção do sindicato, através
do departamento de Esporte, Cul-
tura e Lazer, realizará nos próxi-
mos dias um torneio misto de vô-
lei de areia na área social da enti-
dade.

A previsão é que a competição
possa ser realizada no início do
próximo mês.

Os critérios da competição se-
rão decididos pelos participantes.
Maiores informações no sindicato
com o diretor de esportes Valdinei
Araújo (Dinei), ou pelos fones
3422-4884 e ou 8412-7699.


