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No próximo mês o Sindicato vai
realizar Eleição para Delegado
Sindical nas unidades do Banco do
Brasil e Caixa. De acordo com o
cronograma, definido pelo sindi-
cato para o pleito, as inscrições
de candidaturas devem ser feitas
no período de 06 a 17/08. Sendo
que de 20 a 24/08 o Sindicato fará
a divulgação dos candidatos ins-
critos e de 27 a 31/08, acontecerá
a eleição, com a coleta de votos
sendo feita nos locais de traba-
lho. A posse está prevista para 19
de setembro.

Mais detalhes da eleição no Jor-
nal Bancário que será distribuído
ainda nesta semana em toda a
base do Sindicato.

Bancários querem reajuste de
10,25% , PLR e piso maiores

Os 629 delegados e 43 observa-
dores de todo o país, entre eles
Raul Verão e Janes Estigarribia do
Seeb-Dourados e Região, que par-
ticiparam da 14ª Conferência Na-
cional dos Bancários, realizada em
Curitiba (PR) neste fim de sema-
na, aprovaram a pauta de reivin-
dicações da Campanha 2012.

A Minuta inclui reajuste de
10,25% (inflação mais 5% de au-
mento real), piso igual ao salário
mínimo do Dieese (R$ 2.416), PLR
equivalente a três salários mais R$
4.961,25 fixos, além de mais
contratações e fim da rotatividade,
fim das metas abusivas e combate

ao assédio moral.
Os delegados também aprovaram

como bandeira política a constru-
ção de uma Conferência Nacional
do Sistema Financeiro, na qual a
sociedade possa discutir e definir
qual o papel que os bancos devem
desempenhar no país.

A pauta será entregue à Fenaban
no dia 1º de agosto. E já estão
marcadas as duas primeiras roda-
das de negociação, nos dias 7 e 8/
08 e 15 e 16/08.

Mais detalhes da Conferência
Nacional no site do sindicato e no
Jornal Bancário que será entregue
ainda esta semana em toda a base.

Ex-gerente acusa BB por fraude
A ganância dos bancos não temA ganância dos bancos não temA ganância dos bancos não temA ganância dos bancos não temA ganância dos bancos não tem

limites. Um ex-gerente do Bancolimites. Um ex-gerente do Bancolimites. Um ex-gerente do Bancolimites. Um ex-gerente do Bancolimites. Um ex-gerente do Banco
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PPPPParece surreal, mas é a realida-arece surreal, mas é a realida-arece surreal, mas é a realida-arece surreal, mas é a realida-arece surreal, mas é a realida-
de. O objetivo era implantarde. O objetivo era implantarde. O objetivo era implantarde. O objetivo era implantarde. O objetivo era implantar, sem, sem, sem, sem, sem
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cotes de serviços. Por conta disso,cotes de serviços. Por conta disso,cotes de serviços. Por conta disso,cotes de serviços. Por conta disso,cotes de serviços. Por conta disso,
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tiu obrigado a pedir demissão, apóstiu obrigado a pedir demissão, apóstiu obrigado a pedir demissão, apóstiu obrigado a pedir demissão, apóstiu obrigado a pedir demissão, após
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No site do Sindicato você confe-No site do Sindicato você confe-No site do Sindicato você confe-No site do Sindicato você confe-No site do Sindicato você confe-
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Nesta sexta tem assembleia
para aprovação da Minuta

Na quarta-feira da próxima se-
mana, dia 1º de agosto, entra em
ritmo acelerado a corrida dos ban-
cários por uma campanha salarial
que garanta mais conquistas e
avanços. A data marca a entrega,
pelo Comando Nacional, da minu-
ta à Fenaban, com as reivindica-
ções dos trabalhadores.

Mas antes que a pauta seja en-
tregue aos banqueiros, ela ainda,

precisa ser aprovada pela catego-
ria em assembleias em todo o país.
Nesse sentido, o Sindicato dos Ban-
cários de Dourados e Região con-
voca todos os trabalhadores bancá-
rios, sócios e não sócios, para a
assembleia geral extraordinária que
será realizada nesta sexta-feira, 27/
07, às 18 horas na sede do Sindi-
cato em Dourados, a Rua Olinda
Pires de Almeida 2450.

Confira o cronograma
da Eleição de Delegado
Sindical no BB e Caixa

Itaú lucra R$ 7,12 bi no
1º semestre, mas fecha 9
mil empregos em um ano

Entre junho de 2011 e junho
deste ano o Itaú fechou 9.014 pos-
tos de trabalho (8,8% do quadro
de funcionários), dos quais 3.777
apenas no segundo trimestre de
2012, segundo o balanço divul-
gado nesta terça-feira (24/08) pelo
maior banco privado do país.

O brutal corte de empregos
ocorreu mesmo com o lucro líqui-
do de R$ 7,12 bilhões somente no
primeiro semestre deste ano, que
representa um crescimento de
2,5% em relação ao mesmo perí-
odo de 2011.

Bradesco lucra R$ 2,8 bi
no trimestre, mas fecha
571 empregos

O Bradesco fechou 571 postos
de trabalho no segundo trimestre
de 2012, apesar de registrar lu-
cro líquido de R$ 2,867 bilhões
no período, um crescimento de
0,8% em relação ao primeiro tri-
mestre, segundo o balanço divul-
gado nesta segunda-feira 23 pelo
segundo maior banco privado do
país. No semestre, o lucro líquido
já chega a R$ 5,72 bilhões.


