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A Secretaria de Cultura Espor-
tes e Lazer do Sindicato promove
neste sábado, 27/7, a Festa Julina
dos Bancários. O evento que foi
alvo de muitos elogios da catego-
ria no ano passado têm tudo para
ser novamente sucesso.

A animação vai ser na sede da
entidade e começa a partir das 17
horas, com muitas brincadeiras,
barracas, pipoca, amendoim e do-
ces. O ponto alto da diversão será
novamente a dança da quadrilha.
Os interessados(das) em dançar
ainda podem se inscreverem.

Categoria quer 11,93% de reajuste
PLR de três salários mais 5.553,15

O índice de reajuste salarial, a
ser negociado com a Fenaban, apro-
vado na plenária final da 15ª Con-
ferência Nacional dos Bancários,
realizada entre os dias 19 e 21 de
julho em São Paulo, foi de 11,93%,
sendo 5% de aumento real mais a
inflação do período, projetada em
6,6%. Na PLR são três salários mais
R$ 5.553,15.

 Categoria quer mais do que re-Categoria quer mais do que re-Categoria quer mais do que re-Categoria quer mais do que re-Categoria quer mais do que re-
muneraçãomuneraçãomuneraçãomuneraçãomuneração - O índice contempla as
expectativas da maioria dos ban-
cários que responderam a consulta
feita pelo movimento sindical em
todo o país. Mas os bancários que-
rem mais que remuneração e já têm
a mídia da campanha definida.

“V“V“V“V“Vem para a luta, bancário! Não éem para a luta, bancário! Não éem para a luta, bancário! Não éem para a luta, bancário! Não éem para a luta, bancário! Não é
só pelo salário. É contra o abusosó pelo salário. É contra o abusosó pelo salário. É contra o abusosó pelo salário. É contra o abusosó pelo salário. É contra o abuso
dos bancos!”dos bancos!”dos bancos!”dos bancos!”dos bancos!” esse é o tema do mo-
vimento que busca melhores con-
dições de trabalho. A proposta de
mídia foi apresentada e aprovada
pelos 630 trabalhadores presentes
na Conferência. A pauta completa
você vê no site do sindicato.

ASSEMBLEIA:ASSEMBLEIA:ASSEMBLEIA:ASSEMBLEIA:ASSEMBLEIA: A Minuta de rei-
vindicações será entregue a
Fenaban no dia 30 de julho, depois
de ser aprovada em assembleias em
todo o Brasil.

Na base de Dourados a assem-
bleia será nesta sexta-feira às 18h
na sede do sindicato. Compareça,
é você que aprova!

Trabalhadores nas cooperativas
também já com a pauta pronta

Os trabalhadores das cooperati-
vas de crédito Sicredi e Sicoob tam-
bém já estão com a pauta de rei-
vindicações pronta. A mesma foi
discutida e aprovada em assem-
bleia no dia 17/07, na sede do Sin-
dicato dos Bancários em Dourados.

O índice de reajuste a ser nego-
ciado com as cooperativas também
é composto pela inflação do perío-
do mais 5% de ganho real. Entre
diversas outras cláusulas a serem
debatidas destaque ainda para a
Jornada de 6 horas, Saúde, Segu-

rança e Plano de Cargos.
A minuta de reivindicações está

sendo entregue nesta quarta-feira
(23/7) às cooperativas Sicoob e
Sicredi Centro Sul em Dourados, a
Sicredi Central em Campo Grande
e, também, na Sicredi Pantanal em
Maracajú. O passo seguinte será o
início das negociações.

“É fundamental a participação
dos trabalhadores em todas as eta-
pas da campanha salarial”. Chama
a atenção o presidente do Sindica-
to, Janes Estigarribia.

Pauta geral dos trabalhadores
Durante a 15ª Conferência Naci-

onal dos Bancários foi aprovada
também a luta pela pauta da clas-
se trabalhadora, com reivindicações
como o fim do fator previdenciário
que achata o valor das aposenta-
dorias, contra o PL 4330 que facili-
ta a terceirização fraudulenta, além
de mais investimentos para a Saú-
de, para a Educação e transporte
público de qualidade.

Os trabalhadores querem, ainda,
uma reforma política que acabe com
a influência do poder econômico
nas eleições, reforma tributária em
que os ricos paguem mais e quem
ganha menos e pague menos, a de-

mocratização dos meios de comu-
nicação para dar espaço e voz a to-
dos os setores da sociedade brasi-
leira – vontade expressa pela ca-
tegoria na consulta.

Calendário aprovadoCalendário aprovadoCalendário aprovadoCalendário aprovadoCalendário aprovado – Os dele-
gados bancários votaram um calen-
dário de lutas que prevê para 6 de
agosto protesto nacional contra o
PL 4330; nos dias 12 e 13 peregri-
nação nos gabinetes dos parlamen-
tares em Brasília; 22 de agosto Dia
Nacional de Luta dos Bancários,
com passeatas; 28 com protestos
no Dia do Bancário; e a paralisa-
ção nacional pela pauta da classe
trabalhadora em 30 de agosto.

Bradesco lucra quase
R$ 6 bi mas corta 2.580
postos de trabalho

O Bradesco teve lucro líquido
ajustado de R$ 5,921 bilhões no
primeiro semestre o maior da his-
tória do banco para o período, se-
gundo levantamento da consulto-
ria Economatica. Apesar dos bons
resultados, a instituição financei-
ra continua cortando postos de tra-
balho. Desde junho de 2012 o nú-
mero de empregados da holding
vem sendo reduzido a cada trimes-
tre. Em junho de 2013 o total de
funcionários é de 101.951, o que
significa 2.580 postos de traba-
lho a menos no grupo Bradesco
em um ano.

Chapa 1 na Fundação
Itaú Unibanco é eleita

Os bancários participantes de
um dos planos de previdência
complementar da Fundação Itaú
Unibanco elegeram seus represen-
tantes nos conselhos Deliberativo
e Fiscal e para os comitês de pla-
nos. A votação terminou nesta se-
gunda-feira 22 e a Chapa 1 – Con-
vicção e Experiência, apoiada pelo
Sindicato, venceu com 2.256 vo-
tos (82,9%) dos 2.719 registrados.

 Será neste sábado


