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Bancários querem agên-
cias seguras

Os bancários sentam à mesa
com representantes da Fenaban,
na quarta-feira da próxima sema-
na (7/11), às 15h, em São Paulo,
para discutir o projeto-piloto de
segurança nas agências. Inicial-
mente, o plano será implantado
em Recife, Olinda e Jaboatão, em
Pernambuco. Depois, se aprova-
do, passa para as outras cidades
do país.

Financiários assinam
acordo. PLR sai em, no
máximo, dez dias

Depois da assinatura do acordo
coletivo de trabalho, ocorrida nes-
ta terça-feira (30/10), os
financiários esperam o pagamen-
to da primeira parcela da PLR e
das diferenças salariais e demais
verbas.

A Participação nos Lucros e Re-
sultados deve ser creditada em até
10 dias. Já os outros benefícios,
como vales refeição e alimenta-
ção, serão pagos até o final de
novembro. O adiantamento da
PLR corresponde a 60% da parte
fixa, ou seja, R$ 1.056,00. A pro-
posta completa está no Jornal Ban-
cário que está sendo entregue hoje
em toda a base.

Rodada do Futsal é
antecipada para hoje

Protesto no BB tem resultado
O protesto dos funcionários do

Banco do Brasil por melhores con-
dições de trabalho, coordenado pelo
sindicato, no dia 23/10, que fechou
a agência centro em Dourados du-
rante todo o dia deu resultado.
Após o movimento a Superinten-
dência Regional da empresa pro-
curou o sindicato e, em reunião na
última sexta-feira, 26/10, apresen-
tou uma proposta no sentido de
amenizar a situação.

Na proposta apresentada pelo
BB, o superintendente garantiu
que, no período de 1º a 12 de cada
mês (período de pico), o processa-
mento dos envelopes do autoaten-
dimento não ficará a cargo dos fun-
cionários da Plataforma de Supor-

te Operacional (PSO). Além dessa
medida, garantiu ainda o represen-
tante do banco, que neste mesmo
período será garantido a Platafor-
ma um reforço de dois a três funci-
onários adidos.

O Sindicato de antemão já levan-
tou a preocupação de que a medi-
da poderá amenizar a situação dos
funcionários da PSO, mas em
consequência sobrecarregar outros
funcionários nas agências, o que não
contribuirá para melhorar as con-
dições de trabalho do conjunto dos
funcionários. No entanto, mais uma
vez, prezando pelo diálogo, o sin-
dicato continuará acompanhando
esse processo na busca da resolu-
ção do problema.

Santander apresenta proposta
O Santander se posicionou sobre

o sistema alternativo eletrônico de
controle da jornada de trabalho. A
proposta inclui o registro de en-
trada e saída dos funcionários na
agência, que deve ser feito quatro
vezes por dia. O mecanismo per-
mite que o bancário reivindique
hora-extra, caso extrapole o horá-
rio de trabalho.

Outro ponto é que o cartão pode
ser passado em qualquer agência,
se o funcionário prestar serviço em
outra unidade bancária. De acordo
com a empresa, o sistema é

inviolável e permite maior contro-
le do horário de trabalho.

Além disso, passados três minu-
tos do registro do ponto, o traba-
lhador pode imprimir o documen-
to. Se por ventura houver algum
tipo de denúncia, os sindicatos po-
dem ter acesso ao relatório.

A proposta, que foi apresentada
nesta terça-feira (30/10), durante
negociação permanente entre re-
presentante dos empregados e di-
reção do Santander e será remeti-
da a avaliação dos trabalhadores na
base.

A partida envolvendo o
Bradesco de Rio Brilhante x
Santander marcada inicialmente
para o dia 17/11 foi antecipada
para esta quarta-feira 31/10 no
Ginásio Municipal de Dourados a
partir das 20h.

Em virtude da Copa Rei que
não terá rodada nesta quarta em
Dourados o Ginásio Municipal foi
liberado para a competição ban-
cária. Sendo assim em comum
acordo as duas equipes decidiram
jogar nesta data.

O Sindicato convida a todos os
desportistas que gostam do bom
futsal para acompanhar a partida
que promete ser muito acirrada
durante os 40 minutos.Sindicato prepara reforma da sede

Convenção e acordos no site do sindicato:

Passados mais de 10 anos da
última reforma feita no prédio da
sede do sindicato, estamos pre-
parando para esse final e inicio
de ano uma recuperação comple-
ta no patrimônio da entidade. Vá-
rios bancários têm cobrado por
parte da diretoria essa providên-
cia, porém temos esbarrado na di-
ficuldade financeira de viabilizar
essa benfeitoria.

Diante disso, a diretoria deci-
diu discutir com a categoria a uti-
lização do Imposto Sindical deste
ano para atender essa demanda,
ou seja, a devolução desse ano não
seria feita, com isso ficaria garan-
tido a reforma. Por outro lado, esse
pedido é uma excepcionalidade,
voltando à devolução a ser feita
normalmente no próximo ano,
como tem ocorrido desde 1997.

Os bancários já podem acessar os acordos aditivos e da PLR do Banco
do Brasil, da Caixa e o acordo da PLR dos bancos privados, bem como a
Convenção Coletiva de Trabalho completa e resumida acessando o site
do Sindicato dos Bancários de Dourados e Região. Para acessar os seus
direitos é só clicar na página de capa do site o ícone correspondente a
cada um dos acordos ou da convenção a que você quer consultar.


