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Sindicato fez manifestação no Itaú ontem. Nesta
quarta e quinta tem negociação com a Fenabam
Os bancários de Dourados fizeram nesta terçafeira, 31 de agosto, durante toda a manhã, uma manifestação em frente ao
Itaú da Joaquim Teixeira
Alves. A concentração
contou com carro de som
e panfletagem para clientes e funcionários que chegavam para trabalhar.
O ato, que faz parte da
Campanha Nacional dos
Bancários, denunciou a
postura de intransigência
e insensibilidade dos ban-

queiros para tratar do Assédio Moral e das Metas
Abusivas, fatores decisivos no estresse e no
adoecimento da categoria.
Os diretores do sindicato,
além de distribuírem
panfletos, também usaram o carro de som para
denunciar os lucros
abusivos dos bancos, que
ultrapassou os R$ 21 bilhões somente no primeiro semestre deste ano.
Ainda chamaram a
atenção da população para

a rodada de negociação
entre o Comando Nacional e a Fenabam (Federação Nacional dos Bancos),
que acontece nesta quarta e quinta feira em São
Paulo, deixando claro que

se não houver avanços na
mesa de negociação paralisações parciais ou até
mesmo a greve por tempo indeterminado não
está descartada de acontecer no país.

Calendário de Negociações
1 e 2 de setembro
Saúde e Segurança Bancária
8 e 9 de setembro
Emprego
15 e 16 de setembro
Remuneração

Confraternização da categoria Covardia
Bradesco demite vítima de seqüestro
foi um sucesso na AABB
Mais de mil pessoas
lotaram o salão da AABB
em Dourados na Festa de
Confraternização em
comemoração ao Dia dos
Bancários(as). Ao som do
Trio Postal Sul os trabalhadores, familiares e
amigos saborearam um
delicioso almoço no sábado, 28 de agosto. Estiveram presentes além dos
bancários de Dourados,
também os da Região. A
criançada também se
divertiu pra valer com os
brinquedos (pulapula,
piscina de bolinha e
escorregador)
“A festa do trabalhador
bancário, mais uma vez,
foi um sucesso. Sem brigas, o que é marca registrada da categoria. Com
grande animação os bancários festejaram o Dia do

Bancário”, afirmou Valdinei Araújo (Dinei) secretário de Esportes,
Cultura e Lazer do Sindicato e um dos organizadores da festa.
O presidente do Sindicato, Raul Verão, se dirigiu especialmente aos
bancários e bancárias parabenizando-os pela data
e ressaltando ainda que:
“é muito importante a
categoria refletir sobre o
momento da nossa negociação coletiva de trabalho
que está em andamento,
pois vai depender muito
da nossa união para, primeiro garantir a manutenção das nossas conquistas, e segundo avançar nas reivindicações”.
Mais informações sobre
a festa e fotos no site
www.bancariosms.com.br

O Bradesco deu mais
uma demonstração de covardia e falta de respeito
com os funcionários. Há
duas semanas, o banco
demitiu por justa causa,
uma gerente que, diante
do sequestro da família,
entregou o dinheiro do
cofre aos bandidos.
Abordada quando chegava em casa, a gerente
administrativa da agência
de Nazaré das Farinhas na
Bahia, Maria Carmelina
Santana, viu a filha e o
marido serem levados pelos assaltantes. Sob fortes ameaças, pegou o dinheiro do banco e seguiu
para Salvador, onde os
bandidos a esperavam.
Depois de ter a família

libertada, a gerente pensou que o pior já tinha
passado, mas 11 dias depois, quando ainda estava afastada por orientação médica, foi surpreendida com a demissão por
justa causa. Segundo
Carmelina, a carta de demissão foi levada em casa
e o banco nem sequer explicou o motivo do desligamento.
Procurado por um diretor do Sindicato dos Bancários da Bahia, o
Bradesco informou que a
funcionária deveria seguir
as normas da empresa,
que é a de não entregar o
dinheiro, mesmo que isto
coloque em risco a vida
da família.

Diretores do Sindicato participam Em Brasíla Caixa terá que permitir acesso
substituídos integrantes do Reg/
de eleições sindicais em Manaus dos
Replan não saldado ao PFG
Os diretores do Sindicato
Carlos Longo, vice-presidente e Janes Estigarribia, diretor de base, estão desde a segunda-feira em Manaus AM
participando das eleições sindicais naquele estado.
Os dois companheiros foram convidados pela nossa

Federação (Fetec-CN), para
auxiliar na campanha da
chapa cutista que faz oposição a Contec. Além de ajudar na campanha eles participarão do processo eleitoral
que acontece nesta sextafeira, com retorno a Dourados no final de semana.

Baseada no princípio da
isonomia, previsto no artigo 51 da Constituição Federal, a juíza Rosarita Machado de Barros Caron, da 3ª
Vara do Trabalho de Brasília,
concedeu liminar em favor
do Sindicato dos Bancários
de Brasília para que a Caixa

Econômica Federal não proíba o acesso dos substituídos
ocupantes de cargo em comissão integrantes dos planos REG/Replan não saldados ao Plano de Funções
Gratificadas (PFG).
Matéria completa no site
www.bancariosms.com.br

