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Congresso Bancário: Contagem Eleição na Previ
regressiva para escolha dos Delegados vai até o dia 28/05
Os diretores do Sindicato vão percorrer as agências nesta semana
para recolher as inscrições dos Delegados para o 5º Congresso Bancário que acontece nos dias 30 e 31 de
maio. Cada agência tem direito a
dois delegados que serão indicados
pelos companheiros da unidade.
Esperamos que cada bancario(a),
entenda a importância do congresso e aproveite a oportunidade de

contribuir com o Conjunto da Categoria, participando ativamente.
Programação:
30 de maio (sexta-feira)
19h- Abertura com palestra sobre
Conjuntura Politica Econômica e
Social(aberto ao público em geral)
31 de maio (sábado)
- Debate com a Categoria a partir
das 8 horas para os delegados
defidamente credenciado.

Mapa da Diversidade só até dia 23 para responder
O censo que ajudará a formar o
Mapa da Diversidade deve ser respondido até a próxima sexta-feira,
dia 23. É a oportunidade que a categoria tem de participar e ajudar a
construir o perfil da categoria que
conta com quase metade de seu quadro composto por mulheres.
Exigimos na última campanha
que os banqueiros abrissem os
olhos para a questão da diversidade e conseguimos conquistar a elaboração do perfil do bancário. Ago-

ra temos a obrigação de responder
ao censo, e no futuro, poder cobrar
ações que valorizem as diferenças
e não excluam os trabalhadores.
Nas instituições financeiras temos dificuldades na ascensão profissional e quando conseguimos alcançar cargos de direção os salários das mulheres são menores.
Por isso é importante participar e
responder ao questionário
acessando:
www.febraban-diversidade.org.br

Caso BB está nas mãos da Gerência Regional
Depois de ouvir as reivindicações
do movimento sindical, agora a solução depende da Gerência Regional
do Banco do Brasil em resolver as
questões do funcionalismo na base
de Dourados.

Segundo
Carmo
José
Benedicto Gerente Regional no prazo de 60 dias ele estará dando uma
resposta sobre as situações que penalizam o funcionalismo da instituição em Dourados e na Região.

Dois jogos equilibrados no último sábado pelo 15º Campeonato de Futsal
Duas partidas com lances e jogadas emocionantes aconteceram
no último sábado pelo 15º Campeonato de Futebol Suíço dos Bancários. No primeiro jogo: ABN-Real
4x3 Itaú/Caixa e na partida de fundo após estar perdendo o Bradesco
virou pra cima do Unibanco e
garantiu a vitória por 3x2.

dos Bancários prossegue neste sábado dia 24/5 com mais dois jogos
que acontecem no Ginásio
Poliesportivo da AABB.
8:30h- Real Urbana x Itaporã
9:30h- HSBC x Deodápolis
A coordenação lembra que no dia
31 de maio não haverá rodada em
virtude do 5º Congresso dos Ban-

Começou no dia 16 a eleição para
os conselhos Deliberativo, Fiscal,
Consultivos e para a Diretoria de
Seguridade da Caixa de Previdência
(Previ). O Sindicato apóia e indica o
voto na Chapa 3 – Competência, Segurança e mais Benefícios.
Mais de 166 mil participantes e
assistidos estão em condições de
voto. O quorum mínimo de participação é de metade mais um deste
total (83.239 votantes).

Abaixo-Assinado pela
Redução da Jornada de
Trabalho vai até 2ª Feira
Prossegue até 26 de maio, segunda-feira, a coleta de assinaturas para
o abaixo-assinado pela redução da
jornada de trabalho de 44 para 40
horas semanais sem redução de salários.
No dia 28, as centrais sindicais
realizam manifestações pela redução
em todo o país. No dia 29 acontece
ato solene, no Congresso Nacional,
em Brasília, com a entrega do documento com todas as assinaturas
coletadas.
A coleta de assinaturas também
está sendo feita pela internet no seguinte endereço:
www.petitiononline.com/cut4025n/
petition.html

Campeonato Brasileiro
no Sindicato
Assista aos jogos do Campeonato Brasileiro no Bar do Sindicato
todos os sábados. Aproveite pra
tomar uma sauna e degustar as
delicias do Kabeças Bar.
Neste sábado:
15h ABC x Corinthians
17:10h- Flamengo x Inter- RS

