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ENQUETE
A primeira enquete feita com a

categoria sobre as eleições 2010, com
a pergunta em quem você votará para
o governo do estado? Apresentou o
seguinte resultado: André Puccinelli,
35,71%; Nei Braga, 10,71% e Zeca do
PT, 53.57%.

A enquete desta semana é sobre a
sucessão federal (presidente), e os
bancários(as) que quiserem opinar
deverá responder, a partir de hoje, a
seguinte pergunta: Em quem você
votará para presidente?  A enquete
ficará no ar até a próxima quarta-feira
(28/7), quando novamente o
“bancarinho” estará divulgando o
resultado e a nova enquete.

Para participar é só acessar o site
www.bancariosms.com.br, a enquete
fica do lado esquerdo na parte inferior
da página.

Mais notícias no site: www.bancariosms.com.br

CAMPANHA SALARIAL
Confirmada para o final de
semana, 12ª Conferência Nacional
define as prioridades da categoria

A categoria está mobilizada para a
luta pela valorização do funcionalismo
e por reajuste salarial justo a ser nego-
ciado com o patronato na Campanha
Salarial 2010.  As reivindicações dos
bancários de Dourados e Região, apro-
vadas no Encontro Regional em Dou-
rados no dia 26 de Junho serão de-
fendidas neste final de semana, de sex-
ta-feira até domingo na 12ª Confe-
rência Nacional, no Rio de Janeiro.

O reajuste aprovado no Encontro de
Dourados foi de 10%, que representa
a inflação do período (setembro de
2009 a agosto de 2010, que segundo

estimativas deverá ficar em 5,71%),
mais aumento real. A decisão foi
tomada a partir do resultado da pesqui-
sa aplicada entre os trabalhadores da
base de Dourados.

O fim das metas e do assédio moral,
mais contratações de trabalhadores,
PLR (Participação nos Lucros e Re-
sultados) maior estão entre as prio-
ridades. Os bancários de Dourados e
Região serão representados pela dele-
gação composta pelo presidente do sin-
dicato Raul Verão, pelo secretário geral
Edegar Martins e pelo secretário de
imprensa Joacir Rodrigues.

CAIXA:Empregados
entregam a pauta
Entre as prioridades, jornada de 6
horas para todos, isonomia e fim
do transporte de valores pelos
funcionários

Os funcionários da Caixa deram
mais um passo para a campanha salarial
deste ano. Na sexta-feira (16/7), a Co-
missão Executiva dos Empregados
entregou à direção da empresa a pauta
de reivindicações aprovada no 26º
Congresso Nacional dos Empregados
da Caixa, realizado em maio, em SP.

Entre as prioridades do funcio-
nalismo, isonomia, respeito à jornada
de 6 horas, unificação dos planos da
Funcef/Prevhab, criação de unidades
do Saúde Caixa em todos os estados,
proibição de transporte de valores pe-
los empregados, dentre outras deman-
das das áreas de saúde e segurança
bancária.

Os empregados também
levaram à empresa diversas dúvidas
sobre o PFG (Plano de Funções Grati-
ficadas), que vem sendo questionado
pelo movimento sindical, por discrimi-
nar e prejudicar muitos funcionários.

BANCO DO BRASIL
Em seis anos, piso teve 22,14% de aumento real

Com a greve do ano passado, o
funcionalismo do BB conquistou
aumento real de salário pelo sexto ano
consecutivo. Desde 2004, quando foi
implementada a estratégia de campa-
nha nacional unificada, os bancários
acumulam 12,02 pontos percentuais
de aumento real.

Os ganhos foram ainda mais
significativos no piso. Com os 3% de
reajuste no VP do E 1, corrigindo todo
o PCS no mesmo valor, conquistados
em 2009 acima do aumento para toda
a categoria, o funcionalismo do BB te-
ve um reajuste no piso salarial que
chega a 9% somente no ano passado,
o que significa 4,5% a mais que a in-
flação.

Com mais essa vitória, os funcio-
nários do banco que recebem o piso
conquistaram 57,24% de reajuste
desde 2004, para uma inflação de
35,10% medida pelo INPC neste
período. Com isso, no piso fica acu-
mulado em 22,14 pontos percentuais
de aumento real nos últimos seis anos.

O desafio para este ano está em
continuar recuperando as perdas do
período FHC, mas para isso o vice-pre-
sidente do sindicato e funcionário do
Banco do Brasil Carlos Longo chama a
atenção dos companheiros do BB para:
“a necessidade de estarmos unidos e
termos esse desafio como uma meta a
ser alcançada nessa campanha salarial
que se avizinha”.

FUTEBOL SUIÇO
24º Campeonato dos Bancá-
rios começa dia 31 de julho

AÇÃO DO FGTS
Sindicato e Caixa fazem reunião para tentarem acordo

Nesta terça-feira, (20/7) o presi-
dente do Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região, Raul Verão, e o dire-
tor jurídico Dr. José Carlos Camargo
Roque estiveram reunidos com o
Coordenador Jurídico Dr. Alexandre
Ramos Baseggio, representante da Cai-
xa, na Superintendência Regional da
empresa em Campo Grande para tratar
de um possível acordo para por fim a
demanda judicial em relação ao FGTS
dos bancários de Dourados e Região.

O representante da Caixa manifes-

tou o interesse da empresa em fazer o
acordo, inclusive apresentando pro-
posta por escrito ao sindicato. Nos pró-
ximos dias o sindicato convocará
assembléia para que os bancários pos-
sam tomar decisão a respeito da pro-
posta apresentada pela Caixa para por
fim a essa demanda judicial que se ar-
rasta por anos e caso aceito pelos ban-
cários, possamos finalmente receber o
que nos é de direito.

Mais detalhes sobre a proposta no
site www.bancariosms.com.br
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