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Definido calendário de negociação
Emprego e cláusulas sociais, nos

dias 30 e 31 de agosto; saúde e
condições de trabalho, 5 e 6 de se-
tembro e remuneração em 13 de
setembro. Esse é o calendário de
negociações definido entre o Co-
mando Nacional dos Bancários e a
Fenaban - Federação dos bancos vi-
sando a renovação da Convenção
Coletiva de Trabalho da categoria.

Confira os principais itens da
pauta de reivindicação: Reajuste
Salarial: 12,8% (5% de aumento
real mais a inflação projetada de
7,5%); PLR: três salários mais R$
4.500; Piso: Salário mínimo do
Dieese (R$ 2.297,51); Vales Ali-
mentação e Refeição: Salário Míni-
mo Nacional (R$ 545); PCCS: Para
todos os bancários; Auxílio-educa-
ção; Pagamento para graduação e
pós; Emprego: Ampliação das
contratações, inclusão bancária,
combate às terceirizações e à
rotatividade por meio da qual os

bancos aumentam seus ganhos com
a redução dos salários, além da
aprovação da convenção 158 da
OIT; Outras: Cumprimento da jor-
nada de 6 horas; Fim das metas
abusivas; Fim do assédio moral e
da violência organizacional; Mais
segurança nas agências e departa-
mento; Previdência complementar
para todos os trabalhadores;
Contratação da remuneração total;
Igualdade de oportunidades.

LANÇAMENTO DA CAMPA-
NHA EM DOURADOS: A catego-
ria sabe que os bancos não vão dar
nada de “mão beijada”, por isso,
as manifestações começam a au-
mentar em todo o país, o Sindica-
to dos Bancários de Dourados e
Região fará o lançamento oficial da
campanha na próxima semana em
Dourados. Os bancários têm que
estar conscientes de que o proces-
so negocial só anda com mobi-
lização.

Dia do Bancário
Final do Futsal e Almoço estão na programação

Os trabalhadores bancários, no
dia 28 de agosto, comemoram o seu
dia (Lei Nº 4.368, 23/07/1964). Para
comemorar a data, o Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região
programou, para o sábado 27/8, um
dia de confraternização na AABB em
Dourados.

A festividade começa no sábado
pela manhã no ginásio de esportes
da AABB com a final do Campeo-
nato de Futebol de Salão dos Ban-
cários, onde às 08h30m o Bradesco
Rio Brilhante disputa a terceira co-
locação com a equipe do Bradesco

(A) de Dourados e às 09h30m a
equipe do Santander faz a final da
competição com o Bradesco (B).

Na sequência da programação
acontece o já tradicional almoço dos
bancários, que como nos anos an-
teriores, será no Salão de Eventos,
também na AABB, onde será feito
a entrega da premiação do Futsal
e servido o almoço, com música ao
vivo e play graud para as crianças.

Para o almoço estão sendo dis-
tribuídos dois convites por associ-
ado e a expectativa é mais uma
vez de um grande público.

Definido os candidatos a Delegados Sindicais
Na Caixa os candidatos inscritos

foram: Michelle Souza Toledo – Ag.
Fátima do Sul; Elairton Paulo
Gehlen – Agência PAB Justiça Fe-
deral e Norival Sarruf - Ag.
Maracajú. Já no Banco do Brasil ins-
creveram-se: Ginho de Souza Tor-
res – Ag. Caarapó; Djanira Pereira
da Silva Chaves – Ag.Douradina;
Paulo Roberto de Albuquerque Fi-
lho – Ag. Fátima do Sul; Carlos
Henrique Oliveira Rocha – Ag.

Deodápolis; Jacson Bombassaro –
Ag. Marcelino Pires (Dourados) e
Fabio Junior Rita Aires – Ag. Nova
Alvorada do Sul.

Na Caixa elege-se 1 delegado
para cada 100 empregados, garan-
tindo no mínimo 1 (um) represen-
tante por unidade, no caso apenas
as três agências que inscreveram
candidatos votam, ou não, no can-
didato inscrito pela sua agência.

Já no Banco do Brasil a propor-

ção é de 1 delegado para cada 80 e
a eleição será por grupo de agênci-
as. Todas as agências votam em um
dos candidatos inscritos, podendo
ser de sua agência ou não. Pode-
mos eleger 3 delegados. Como no
caso houve 6 (seis) inscrições, os
três primeiros serão os titulares e
os demais ficarão como suplentes.

A eleição será entre os dias 29/8
e 02/9. A votação será no próprio
local de trabalho.

Santander: Folgas
devem ser tiradas
até 30/9

Fruto das negociações do movi-
mento sindical com a direção do
banco Santander, todos os funcio-
nários que trabalharam no proces-
so de integração tecnológica da ins-
tituição financeira com o Real têm
direito a usufruir dois dias de fol-
ga.

Os dias de descanso, cujas datas
devem ser definidas em comum
acordo entre gestores e funcionári-
os, devem ser gozados até 30 de
setembro.

As folgas referem-se aos dias 9
de janeiro, quando foi feita uma
simulação, e 13 de fevereiro, quan-
do ocorreu de fato a integração
tecnológica entre o Santander e as
agências do Real.

HSBC lucra R$ 611,9
milhões no 1º semestre e
bancários cobram fim da
rotatividade

O HSBC divulgou ontem, 23/8,
lucro líquido de R$ 611,9 milhões
no primeiro semestre deste ano. O
valor é 44,25% superior ao regis-
trado em igual período de 2010.

Porém a rotatividade se apresen-
ta como um fator preocupante.
Durante o mesmo período, foram
admitidos 1.957 trabalhadores e
dispensados 1.352. Apesar do sal-
do positivo, as demissões atingem
geralmente os empregados com
salário maior, sendo substituídos
por outros com remuneração infe-
rior. Matéria completa no site:

www.bancariosms.com.br




