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Saúde em discussão com
Fenaban, Bradesco e Caixa

A saúde, um dos principais
problemas enfrentados pela cate-
goria, está sendo pautada pelo mo-
vimento sindical esta semana em
três mesas de negociações.

FENABAN: A primeira discus-
são aconteceu nessa terça-feira (26/
06), em São Paulo, durante a ne-
gociação da mesa temática sobre
saúde, com a Fenaban. A discus-
são não apresentou nenhuma gran-
de novidade. Apenas pouco avan-
ço na questão do PCMSO (Progra-
ma de Controle Médico de Saúde
Ocupacional). Os bancos admitiram
a necessidade de avaliação no pro-
cesso de exames e isso é positivo.

BRADESCO: A Contraf-CUT,
federações e sindicatos retomam
nesta quarta-feira (27/06), às 11h,
o processo de negociação perma-
nente com o Bradesco. Dois pon-
tos fundamentais estão em pauta:
O Saúde Bradesco e o plano
odontológico. Janes Estigarribia,

do Sindicato dos Bancários de Dou-
rados e Região, participa da nego-
ciação que está a cargo da COE-
Bradesco (Comissão de Organização
dos Funcionários do Bradesco), a
qual o mesmo faz parte, represen-
tando a Fetec/CUT-CN.

CAIXA: Com o objetivo de dis-
cutir problemas enfrentados diari-
amente pelos trabalhadores, será
realizada nesta quinta e sexta-fei-
ra (28 e 29/06), em Porto Alegre, a
reunião do GT (Grupo de Trabalho)
do Saúde Caixa. Os debates devem
ficar em torno dos temas saúde e
condições de trabalho. No encon-
tro, estarão presentes representan-
tes dos empregados e da direção
do banco. Devido à importância do
debate, os bancários da Caixa se
reúnem nesta quarta-feira (27/06),
às 14, na busca por um alinhamento
entre os discursos dos estados.

Mais detalhes das discussões
no site www.bancariosms.com.br

Encontro dos Bancários neste sábado
Está tudo pronto para a realiza-

ção do 2º EEBAN-MS (Encontro Es-
tadual dos Bancários) que será re-
alizado neste sábado em Campo
Grande-MS, com a participação de
delegados dos dois principais sin-
dicatos de bancários do Estado,
Dourados e Campo Grande.

Durante a 2º edição do Encontro
Estadual os delegados de bancos
públicos e privados vão debater
entre outros temas, o índice do re-

ajuste salarial a ser reivindicado
este ano, correspondente bancário,
saúde, segurança e assédio moral.

As propostas e deliberações apro-
vadas serão levadas a 14ª Confe-
rência Nacional dos Bancários, que
acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de
julho, em Curitiba-PR.Interessados
em participar do Encontro ainda
podem se inscrever entrando em
contato com a secretaria do Sindi-
cato pelo fone 3422-4884.

Atenção aos prazos do
auxílio-educação no Itaú

Os bancários do Itaú devem fi-
car de olho nos prazos e critérios
para a concessão do auxílio-edu-
cação. Serão concedidas 3.500 bol-
sas de estudo aos funcionários em
todo o país no valor de R$ 320 ou
70% da mensalidade.

Os funcionários podem obter
mais informações sobre os crité-
rios para a concessão das bolsas
na intranet do banco.

Segurança é tema de
reunião com a Fenaban

Nesta quinta-feira (28/06), às
15h, acontece a mesa temática
sobre segurança. Os bancários de-
batem com a Fenaban (Federação
Nacional dos Bancos) a permanên-
cia das portas giratórias nas agên-
cias e medidas de combate à sai-
dinha bancária.

Ministério Público pede
reintegração de demiti-
dos do Itaú em Curitiba

O Ministério Público do Traba-
lho (MPT), por meio da procuradora
Margaret Matos de Carvalho, ajui-
zou Ação Civil Pública (ACP) na
Justiça do Trabalho, no último dia
21, com pedido de liminar, reque-
rendo a reintegração dos funcio-
nários do Itaú, na base do Sindi-
cato dos Bancários de Curitiba,
que foram desligados a partir de
março de 2011. O Sindicato ha-
via denunciado ao MPT a política
de demissão em massa do banco.

A matéria completa você acom-
panha no site do sindicato,
www.bancariosms.com.br

Mais um debate sobre a
campanha de mídia

A campanha de mídia dos ban-
cários deve ser definida, hoje, pe-
los diretores de comunicação de
sindicatos e federações de todo o
país. O encontro está marcado
para as 14h, em São Paulo.

O resultado da reunião será
apresentado durante a 14ª Confe-
rência Nacional dos Bancários,
entre os dias 20 e 22 de julho, em
Curitiba (PR).

Lucr o dos bancos cresce 250%
Não é novidade para ninguém

que a lucratividade dos bancos só
faz aumentar. O bom momento fica
mais evidente porque, de 2003 a
2011, o lucro do sistema bancário
obteve crescimento de 250%, se-
gundo o Banco Central. A renda do
trabalhador, no mesmo período,
subiu somente 22,24%. Disputa
mais que desleal.

Enquanto os ganhos dos ban-
cos subiram de R$ 16,97 bilhões a
R$ 59,39 bilhões no período, a ren-
da média do brasileiro passou de
R$ 1.329,69, em 2003, para R$

1.625,46 no ano passado. Os da-
dos são do IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística).

A queda de braços entre as or-
ganizações financeiras e o governo
para reduzir os juros cobrados pe-
las empresas também evidencia
que o maior objetivo dos bancos é
o lucro. Isto tudo sem pensar em
melhores condições de trabalho
para os bancários e atendimento de-
cente dos clientes. Ta aí mais um
ótimo motivo para a categoria par-
ticipar com garra nesta Campanha
Salarial.


