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1º Encontro Estadual dos
Bancários do MS destaca união

Unidade e organização foram pa-
lavras de ordem destacadas nas fa-
las dos dirigentes sindicais dos ban-
cários do MS para a Campanha Na-
cional deste ano, como a fórmula
do sucesso a ser alcançada, para que
a categoria transforme em conquis-
tas as reivindicações que foram
definidas e aprovadas no 1º Encon-
tro Estadual em Dourados.

O 1º EBAN-MS, no sábado 23/7,
reuniu cerca de 80 pessoas, entre
dirigentes sindicais, delegados e
autoridades que discutiram propos-

tas para a conferência nacional da
categoria, que será realizada neste
fim de semana, entre os dias 29 a
31 de julho e definirá a pauta final
de reivindicações da Campanha Na-
cional 2011 a ser entregue à
Fenaban.

No Jornal Bancário que será en-
tregue nesta quinta e sexta-feira,
em toda a base, você terá todas as
informações sobre a pauta de rei-
vindicações aprovadas que serão
defendidas, pelos delegados elei-
tos no EBAN, na etapa nacional.

Encargos trabalhistas são 25,1%
sobre folha salarial e não 102%

O Dieese divulgou à imprensa
um levantamento que comprova
que os encargos trabalhistas repre-
sentam apenas 25% sobre os salá-
rios pagos aos trabalhadores e tra-
balhadoras no Brasil.

O levantamento do Dieese (De-
partamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos)
desmonta a tese, alardeada pelos
empresários, que o salário de cada
trabalhador custa mais que o do-
bro para os empregadores.

É possível que, apesar de o
Dieese ter divulgado esse dado, a
notícia não chegue até a maioria.

O empresariado, através de con-
sultores e com a ajuda da grande
mídia, tanto divulga a ideia de que
cada trabalhador custa duas vezes
o seu salário, que até mesmo os
assalariados costumam repetir essa
falsa informação. Eles consideram
como encargo algo que, na verda-
de, é salário. Detalhes no site:

www.bancariosms.com.br

Financiários entregam minuta
Os financiários já estão em cam-

panha salarial. A entrega da pauta
de reivindicações para a Fenacrefi
acontece nesta sexta-feira (29/07),
em São Paulo, com a participação
de Janes Estigarribia, do Seeb-Dou-
rados, que é membro representan-
te da Fetec-CUT/CN na COE do Sis-
tema Financeiro.

A categoria reivindica a reposi-
ção da inflação (projetada em 7,27%

pelo Dieese) mais 5% de aumento
real. A luta pelo emprego também
é uma das bandeiras durante as
negociações.

Atenção especial para as
terceirizações, a partir das normas
do Banco Central, que autorizam
os bancos e as financeiras a consti-
tuírem os próprios corresponden-
tes para atuarem na concessão de
crédito.

Bradesco lucra R$ 2,78 bilhões
O Bradesco reportou nesta quar-

ta ter fechado o segundo trimestre
com lucro líquido de R$ 2,785 bi-
lhões, uma alta de 15,8% em rela-
ção do mesmo período de 2010. O

do de 2010, que foi de R$ 4,5 bi.
 Os números mostram que o ban-

co vai muito bem das pernas, gra-
ças ao trabalho diário dos funcio-
nários, submetidos à pressão e ao
assédio moral. A empresa é, inclu-
sive, a campeã em ações trabalhis-
tas na Justiça.

líquido acumulado do ano já chega
a R$ 5,48 bilhões. Alta de 21,7%
ante o resultado do mesmo perío-

COE do Bradesco nego-
cia com o banco nesta
sexta em São Paulo

Brasil tem folha salarial
mais barata entre 34 paí-
ses pesquisados, diz Fiesp

O Brasil tem o mais baixo valor
de encargos trabalhistas entre 34
países pesquisados pelo Departa-
mento de Estatística do Trabalho
dos EUA (BLS, sigla em inglês),
segundo compilação feita pela
Fiesp.

Em dólares, a média brasileira é
de US$ 2,70 a hora, enquanto a
média das outras 33 nações avali-
adas é de US$ 5,80 por hora.

 Veja os detalhes na matéria
completa no site do sindicato.

Os integrantes da Comissão de
Organização dos Empregados do
Bradesco, participam de reunião de
negociação com o banco nesta sex-
ta-feira, 29/7 em São Paulo.

A COE do Bradesco entregou a
minuta com a pauta completa de
reivindicações no dia 10/6, e ape-
nas agora o banco marcou a nego-
ciação, que acontece por itens. Na
pauta desta sexta, Saúde e Assé-
dio Moral.

O Diretor do Seeb-Dourados,
Joacir Rodrigues, participa da ne-
gociação como representante da
Fetec-CUT/CN na COE do Bradesco.

Futsal dos bancários
prossegue neste sábado,
30/7, na AABB Dourados

Após a paralisação do último fim
de semana, em virtude do Encon-
tro da categoria, o 16º Campeona-
to de Futebol de Salão dos Bancá-
rios prossegue na manhã deste sá-
bado, 30/7, no ginásio de esportes
da AABB, em Dourados, com dois
jogos:

Às 08:45 – Bradesco Fátima do
Sul/Itaporã X Itaú;

 Às 09:45 – Banco do Brasil
Douradina x Bradesco (B).

O diretor de esportes, cultura e
lazer do sindicato, Valdinei Araújo
(Dinei), convida todos a
prestgiarem a competição.




