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Bancários de Dourados participaram
do Dia Nacional de Luta nesta terça-
feira, 21/9, e se preparam para a greve

Durante a manhã de
ontem, o Sindicato dos
Bancários de Dourados e
Região realizou as ativida-
des do Dia Nacional de
Luta, que aconteceu em
todo o país, convocado
pelo Comando Nacional
para mostrar indignação
com o rumo das negocia-
ções salariais com a Fe-
deração Nacional dos
Bancos, que até o momen-
to não mostrou ne-nhuma
disposição em valorizar os
funcionários.

Em Dourados os bancá-
rios se concentraram des-
de às 7:30 horas na agên-
cia do Real Santander
localizada na Av. Weimar

Gonçalves Torres, onde
desde o início da manhã
houve a paralisação dos
caixas eletrônicos, com os
diretores do Sindicato
dialogando com a popu-
lação e fazendo o conven-
cimento da necessidade
da categoria se mani-
festar, além de distri-
buição de carta aberta a
população e a utilização
de carro de som para in-
formar a sociedade do
descaso dos banqueiros. O
banco teve a sua abertura
retardada em 1 hora, e os
funcionários ficaram do
lado de fora da agência.

A mobilização foi
muito forte em todo o

Brasil e aconteceu um dia
antes de a Fenaban
finalmente apresentar
proposta, o que, como
prometeu, deve ocorrer
hoje.

Nesta manhã de
quarta-feira, 22/9, o
manifesto é na agência
do Banco do Brasil da
Av. Marcelino Pires,  e
repetindo o mesmo pro-
cedimento de ontem com
concentração desde as
7;30 horas e retardamento
da abertura em 1 hora.

Veja as matérias de
ontem das atividades a
nível nacional no site:

Proposta
Os bancários aguardam

com expectativa a rodada
de negociação desta quar-
ta-feira (22/09), em São
Paulo, quando a Fenaban
(Federação Nacional dos
Bancos) prometeu apre-
sentar uma proposta ao
Comando Nacional.

Os trabalhadores só vão
aceitar um acordo justo e
que apresente melhoras
significativas para a
categoria. Caso a Fenaban
continue com o desres-
peito, os bancários devem
entrar em greve na pró-
xima semana. Conforme
orientação do Comando
na terça-feira, 28/9, acon-
tecerá uma assembléia
para avaliar a proposta ou
para deliberar por greve
a partir do dia 29/9.

Negociação no Banco do
Brasil na quinta-feira, 23/9

Plano de Cargos, Car-
reira e Salários, plano
odontológico e questões
referentes aos bancos
incorporados são as pen-
dências do Banco do Bra-
sil. O funcionalismo
aguarda o posicionamento
da instituição na rodada
de negociação específica,
na quinta-feira.

A direção do BB termi-
nou a conversação da se-
mana passada sem apre-

sentar nenhuma proposta,
limitando-se apenas a
anotar as reivindicações
dos trabalhadores. Um
total descaso, que só faz
adiar o debate.

O reforço na mobili-
zação dos funcionários é
a única solução para aca-
bar com intransigência do
banco. O Sindicato retar-
dou a abertura da agência
Marcelino Pires em 1 hora
hoje em Dourados.

Na Caixa empregados
esperam resposta

Os empregados da Caixa
esperam respostas concretas
na quinta-feira, dia de nova
rodada de negociação. A
direção da empresa não
apresentou proposta, igual-
mente à Fenaban, que con-
tinua enrolando a categoria.

Na última rodada, a Caixa
demonstrou descaso com as
reivindicações dos bancá-
rios. Em relação ao REG/
Replan, o banco manteve a
decisão de excluir os fun-
cionários que não saldaram

o PFG (Plano de Funções
Gratificadas), além de não
dar respostas sobre os temas
relacionados à Funcef. Os
trabalhadores também
questionaram a utilização
do modelo de correspon-
dentes bancários.

A precarização das con-
dições trabalho, falta de
segurança e terceirizações
foram apontados como
problemas que precisam ser
resolvidos com a máxima
urgência.

ESCÂNDALO: Rigo revela corrupção entre a
Assembléia, Governo André Puccinelli e Judiciário

O primeiro-secretário
da Assembleia Legislativa
de Mato Grosso do Sul,
deputado Ary Rigo, 63, do
PSDB, num diálogo gra-
vado pelo jornalista Ele-
andro Passaia, revelou
uma trama que, se levado

a cabo, deve estremecer
os três poderes sul-mato-
grossenses.

O parlamentar diz, por
exemplo, que a Assem-
bleia repassa R$ 2 mi-
lhões mensais ao gover-
nador André Puccinelli

(PMDB), que paga o Mi-
nistério Público Estadual
para trancar investigação
e que dá dinheiro a um
desembargador do TJ-MS.

Todo o diálogo foi gra-
vado e corre no Youtube.
Passaia atuou como espião

durante a Uragano, ope-
ração da PF que pôs 28
pessoas na cadeia, uma
delas o prefeito Ari
Artuzzi, de Dourados.

Para ver o vídeo é só
acessar o endereço do
youtube abaixo:

http://www.youtube.com/watch?v=HHEv7NV10rg&feature=player_embedded
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