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Fenaban oferece apenas 6%
Negociação prossegue hoje às 10 horas em São Paulo

A Fenaban havia prometido dar
um presente aos trabalhadores,
ontem, Dia do Bancário. No entan-
to, os empregados receberam um
presente de grego. A contrapropos-
ta apresentada foi muito aquém do
esperado. A Federação ofereceu re-
ajuste salarial de 6%, com aumen-
to real de 0,66%, enquanto a cate-
goria reivindica 10,25% (5% de
aumento real mais a inflação pro-
jetada de cerca de 5%). Ou seja,
não passou nem perto do que consta
na pauta. O mesmo reajuste será
aplicado a todas as verbas (salá-
rio, PLR, piso e auxílios).

Em relação à PLR, a regra vai
seguir os mesmos moldes do acor-
do coletivo do ano passado. Ou seja,
90% do salário reajustado em se-
tembro deste ano mais parcela fixa
de R$ 1.484,00, limitado ao valor

de R$ 8.296,93 mais 2% do lucro
líquido distribuído linearmente a
todos, no limite de R$ 2.968,00
para cada. No entanto, o benefício
não pode ser inferior a 5% nem su-
perior a 15% do lucro líquido do
banco. A antecipação da PLR tam-
bém segue o modelo de 2011.

Fica claro que a proposta tem de
ser melhorada, principalmente, em
virtude dos lucros expressivos ob-
tidos pelos bancos. Hoje o Coman-
do Nacional volta a sentar à mesa
com a Fenaban, às 10h em São Pau-
lo e, mais uma vez, o índice será
discutido.

Os detalhes da negociação de
ontem você confere no site do sin-
dicato, bem como o desenrolar das
discussões de hoje, assim que en-
cerrar a reunião as informações es-
tarão no wwwwwwwwwwwwwww.bancáriosms.com.br.bancáriosms.com.br.bancáriosms.com.br.bancáriosms.com.br.bancáriosms.com.br

Mais um protesto no Sicredi
Buscando a retomada das nego-

ciações e, principalmente o respeito
da cooperativa com os seus funcio-
nários, o Sindicato realiza nesta
quarta-feira, 29/08, mais uma ma-
nifestação de protesto, desta vez,
na Superintendência Regional do
Sicredi (SUREG) em Dourados. A
Regional é onde se concentra o su-
porte operacional da cooperativa,
como análises de créditos e outros,
assim como é o QG da diretoria do
Sicredi.

Depois do descaso dos “patrões”
do Sicredi, que não compareceram
para negociar com o sindicato e
nem deram satisfações a seus tra-
balhadores, no dia 23/08, no Mi-

nistério do Trabalho em Campo
Grande, o Sindicato fez retardamen-
to na abertura da principal agência
do Sicredi em Dourados a semana
passada e hoje repete a manifesta-
ção fechando a Sureg-Sicred, tam-
bém até o meio dia.

Nova mesa redonda de negocia-
ção já foi agendada pelo sindicato
para o dia 03 de setembro, às 14
horas, desta vez, na Gerência Re-
gional do Trabalho e Emprego em
Dourados. A expectativa é que os
dirigentes do Sicredi compareçam
e façam valer o seu slogan. Quem
coopera cresce, mas quem respeita
seus trabalhadores tem tudo para
crescer muito mais.

Nova negociação está agendada para o dia 03/09

Eleição de Delegados Sindicais
O Sindicato está realizando des-

de a segunda-feira a eleição de de-
legados sindicais no Banco do Bra-
sil e na Caixa Econômica. O pleito
termina na sexta-feira 31/09. Con-
fira os companheiros que concor-
rem ao cargo nessa eleição:

BANCO DO BRBANCO DO BRBANCO DO BRBANCO DO BRBANCO DO BRAAAAASILSILSILSILSIL: Ginho de
Souza Torres, Caarapó; Paulo
Roberto Albuquerque, Fátima do

Sul; Marcia Alexandra Costa, Dou-
rados-PSO e JacsonBombassaro,
Dourados- Ag. M. Pires.

CAIXCAIXCAIXCAIXCAIXA:A:A:A:A: Glauco Cesar Paines,
Dourados- Ag. Centro; Elairton
Paulo Gehlen, Dourados-Ag. Justi-
ça Federal; Alexandre Duraes Go-
mes, Rio Brilhante; Eduardo
Limberger, Maracaju e Michele Sou-
za Toledo, Fátima do Sul.

Dia do Bancário deve
ser lembrado, sempre

O dia 28 de agosto tem um gos-
to especial para os bancários de
todo o país. A data marca uma
das maiores greves da categoria,
em 1951.

A paralisação de 69 dias mobi-
lizou centenas de trabalhadores e
mostrou à sociedade brasileira as
péssimas condições de trabalho
dos funcionários do sistema finan-
ceiro. Os bancários de Dourados e
Região comemoram a data no sá-
bado na AABB-Dourados.

Porém hoje não estamos come-
morando. O foco é a luta. A cate-
goria está em campanha, portan-
to, temos de nos espelhar nas
grandes mobilizações, como a de
1951, para obter novas conquis-
tas.

Financiários em compas-
so de espera
A postura adotada pela Fenacrefi
nesta campanha salarial dos
financiários é a mesma de todos
os anos. Enrolar os trabalhadores
para esperar a proposta da
Fenaban (Federação Nacional dos
Bancos). Na rodada de segunda-
feira, 27/08, os representantes das
financeiras não apresentaram
nada e disseram que tudo vai de-
pender do que os banqueiros vão

oferecer.

CUT completou 29
anos nesta terça-feira

No dia 28 de agosto de 1983,
nos estúdios da Companhia Vera
Cruz de Cinema, em São Bernardo
do Campo, foi fundada a CUT, du-
rante o 1º Congresso da Classe Tra-
balhadora. Mais de cinco mil tra-
balhadores de todo o país partici-
param e elegeram a direção naci-
onal, tendo como coordenador-ge-
ral o metalúrgico Jair Meneguelli.

Consolidou-se, naquele momen-
to, a necessidade de combater a
estrutura sindical oficial e, com
isso, avançar para democratizar as
relações de trabalho no país e
construir uma sociedade justa, li-
vre e igualitária.

Parabéns CUT, parabéns traba-
lhadores cutistas do Brasil!!!


