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Bancários de Campo Grande - MS e Região 
aprovam a minuta de reivindicações 
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Assembleia

A pauta de reivindicações para a Campanha Salarial foi elaborada na Conferência Nacional e ratificada nas assembleias sindicais dos bancários. Saiba quais são 

as principais deliberações e como foi o processo para elaboração da minuta nas Páginas...........................................................2 e 3
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Fotos: Conferência Nacional. 1 - Presidentes dos Sindicatos dos Bancários de várias regiões do Brasil. 2 - Plenária Geral (Crédito: Júlio César Costa) 3 - Delegados de Campo Grande - MS e Região (Crédito: Seeb CG/MS).

No dia 10 de agosto o Comando 
Nacional entregou a pauta de reivindica-
ções da Campanha Salarial ao presidente da 
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), 
Fábio Barbosa. A primeira rodada das 
negociações será no dia 18 de agosto! 
Acompanhe todas as informações no site: 
www.sindicario.com.br.

Bancário, parabéns pelo seu dia!
28 de agosto

Pauta de reivindicações foi entregue à Fenaban 

Crédito foto: Júlio César Costa
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Palavra do Presidente

 

Campanha

s mobilizações para a Campanha Salarial já 
começaram! Bancários (as) este é o Amomento em que a união fará a diferença 

para mantermos o que já possuímos e para ampliarmos 
nossas conquistas.  Há muito tempo, nós - dirigentes 
sindicais - temos nos preparado para representar a catego-
ria em prol de melhorias trabalhistas. Mas, nossa força será 
muito mais expressiva nesta campanha se houver a partici-
pação de todos. Por isso, fazemos o convite para que você 
se engaje e participe das nossas mobilizações, seja com a 
presença em assembleias, lendo os nossos informativos, 
acompanhando as notícias no site, cadastrando-se para 
receber torpedos, enfim atendendo a todos os chamados 
do Sindicato. Este é um momento de ação!

Desde o começo do ano as entidades sindicais 
demonstram união, força e organização para defender os 
interesses da categoria, isso fica claro nas matérias e fotos 
presentes nesta edição. Encontros regionais e interestadu-
ais antecederam a Conferência Nacional com o objetivo de 
identificar as necessidades de cada região e também para 
preparar os dirigentes. Foram momentos de muitas 
análises e discussões que fortaleceram o encontro nacional 
e resultaram na elaboração da minuta de reivindicações e 
estratégias para a Campanha Salarial 2009. Para ler a 
minuta e conhecer todas as nossas reivindicações basta 
visitar o nosso site!

Campanha Salarial 2009

Sua participação é fundamental 
para ampliarmos

nossas conquistas!

Pontos de Vista: Conferência Nacional

José dos Santos Coqueiro
Sec. de Finanças

João Manoel A. Coelho
Suplente - Dir. Admin.

Neide Maria Rodrigues Borges
Suplente da Federação Valter Cruvinel Jr.

Suplente - Dir. Admin.

erca de 640 bancários de todo o país 
participaram, como delegados, da 11ª CConferência Nacional dos Bancários, que 

aconteceu entre os dias 17 e 19 de julho, em São 
Paulo. Foi um momento de fortalecimento para a 
categoria que resultou na definição da pauta de 
reivindicações e estratégias para a Campanha 
Salarial 2009. O Sindicato dos Bancários de Campo 
Grande – MS e Região foi representado por seis 
delegados.

Foram três dias de interação com palestras, 
debates e análises sobre as principais necessidades 
dos bancários. Os delegados foram divididos em grupos temáticos: Saúde e Condições 
de Trabalho, Segurança, Emprego e Remuneração e Previdência Complementar, analisaram as 
propostas sugeridas pelas federações e definiram as prioridades. A pauta de reivindi-
cações foi ratificada em plenária geral. 

Posteriormente, os sindicatos de todo o país realizaram assembleias em suas 
regiões. Os bancários conheceram e aprovaram a pauta de reivindicação, que foi 
entregue à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) no dia 10 de agosto.

A Campanha será nacional e unificada. As principais deliberações são: índice 
de reajuste de 10% (reposição da inflação mais 5% de aumento real), PLR de três 
salários mais R$ 3.850, contratação de toda remuneração dos trabalhadores (inclusive 
a parte variável), valorização dos pisos salariais, combate às metas abusivas e ao 
assédio moral, PCS para todos, mais segurança nas agências e regulamentação do 
Sistema Financeiro Nacional, que incentive o crédito e reduza os juros. 

Para o presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande, Clementino 
Pereira, a Conferência Nacional atingiu a expectativa. “Os delegados vieram prepara-
dos após as participações nos seminários regionais e interestaduais, o que fortaleceu 
ainda mais as nossas discussões. Pela determinação dos delegados podemos ter 
certeza que a campanha salarial será munida de muito empenho e esforço dos dirigen-
tes sindicais”.

Pauta de reivindicações para a 
Campanha Salarial, com resultados 
das pesquisas, foi elaborada durante a 
Conferência Nacional 

“O fator mais importante 
foi a participação maciça dos 
bancários, que responderam 
a pesquisa, o que facilitou 
em muito na elaboração da 
minu ta ,  po i s ,  f o ram 
incluídas a maioria das 
reivindicações.”

“A formulação da pauta de 
reivindicações respeitou à pesquisa 
realizada com os bancários, desta 
maneira está sendo colocado em 
prática aquilo que a categoria 
realmente necessita.  A campanha 
está bem preparada, mas será 
necessário o envolvimento dos 
trabalhadores para obtermos 
vitórias”.

“Eventos dessa natureza 
já eram importantes. 
Agora, sabendo que a 
queda de braço com os 
banqueiros vai ser mais 
forte, momentos como este 
tornam-se imprescindíveis”

"Por gozarem de um generosíssimo 
spread bancário, os bancos brasileiros 
não assumiram grandes riscos no 
mercado, blindando seus patrimônios e 
seus vultosos lucros em tempo de crise, 
dando margem aos trabalhadores 
bancários de reivindicarem a assinatura 
de uma Convenção Coletiva que 
dignifique a sua remuneração, saúde, 
condição de trabalho, segurança e 
previdência complementar."

José Aparecido Clementino Pereira
Presidente

Fotos: Júlio César Costa. 
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Reajuste salarial de 10% (reposição da inflação mais aumento real).
PLR de três salários mais R$ 3.850.
Valorização dos pisos: Portaria: R$ 1.432, Escriturário: R$ 2.047 

(salário mínimo do Dieese), Caixa: R$ 2.763,45, Primeiro comissionado: R$ 
2.763,45 e Primeiro gerente: R$ 4. 605,73. 

Auxílio-refeição: R$ 19,25.
Cesta-alimentação: R$ 465,00 (um salário mínimo).
13ª cesta-alimentação: R$ 465,00.
Auxílio-creche/babá: R$ 465,00. 
Fim das metas abusivas e do assédio moral.
Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) em todos os bancos, 
negociado com as entidades sindicais.
Contratação da remuneração total, inclusive a parte variável, com a 
incorporação dos valores aos salários e reflexo em todos os direitos 
(13º, férias e aposentadoria) - com o objetivo de acabar com as 
metas abusivas.
Garantia de emprego, fim das terceirizações e ratificação da 
Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
que proíbe demissões imotivadas.
Mais segurança nas agências.
Auxílio-educação para todos.
Ampliação da licença-maternidade para seis meses.

As principais reivindicações da categoria aprovadas na Conferência 
Nacional e ratificadas nas assembleias sindicais são:

ancários de Campo Grande – MS e mental. “Devemos estar juntos e participar 
Região aprovaram a proposta da ativamente de mobilizações. Reforço que se Bpauta de reivindicações para a for necessário fazer greve, será de suma 

Campanha Salarial 2009 elaborada durante a importância que todos os trabalhadores 
11ª Conferência Nacional. A decisão compareçam. Que o trabalhador não 
aconteceu em assembleia, na sede do confunda greve com lazer, este é um 
Sindicato dos Bancários de Campo Grande momento que buscamos melhorias para 
– MS e Região, no dia 27 de julho. toda a categoria e deve ser levado a sério. 

O presidente Clementino Pereira Somente com a participação massiva 
ressaltou que a participação de todos os teremos mais chances de atingir nossos 
bancários durante as negociações é funda- objetivos” destacou.

Acesse o site do sindicato e saiba mais sobre a aprovação da minuta de reivindicações
www.sindicario.com.br

Bancários de Campo Grande - MS e Região aprovam a pauta de reivindicações

Para o presidente Clementino Pereira os pe la  Federação dos Empregados em de 24 sindicatos filiados à Feeb SP/MS, analisa-
eventos realizados para a formulação da pauta de Estabelecimentos Bancários dos Estados de SP e ram as sugestões de cada região e unificaram as 
reivindicações evidenciaram um ponto positivo MS (Feeb SP/MS), o evento contou com a reivindicações. Estas, foram aprovadas em 
das entidades sindicais: a união aliada à organiza- participação de 40 dirigentes sindicais que plenária geral e posteriormente encaminhadas à 
ção.  Com a preocupação de identificar as priori- elaboraram um plano de ação com as reivindica- Conferência Nacional.
dades para a campanha salarial os sindicalistas ções dos bancários de MS para a campanha. No Encontro Nacional foram avaliadas 
participaram de seminários regionais e interesta- Os dirigentes apresentaram as propostas as clausulas entregues pelas Federações e 
duais que antecederam a Conferência Nacional. de MS durante a Conferência Interestadual, que Confederações. De maneira democrática, através 

Em Campo Grande, o Seminário aconteceu no mês de junho, em São Paulo. de análises e discussões, o documento final foi 
Regional aconteceu no mês de maio. Promovido Divididos em grupos temáticos, representantes aprovado em plenária pelos 640 delegados. 

Organização fortalece a campanha
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Esporte

Presidente: José Aparecido Clementino Pereira.
Secretário de Imprensa: Vanderlei da Silveira Pinto.
Sede Administrativa: Rua Barão do Rio Branco, 2652 - Jd. 
Dos Estados  Campo Grande/MS
Fone: (67) 3312-6100/Fax: (67) 3312-6116.

O Jornal Sindicário é uma publicação  do Sindicato dos 
Empregados nos Estabelecimentos Bancários de Campo 
Grande/MS e Região, distribuído gratuitamente para a base 
sindical e entidades  autorizadas para o recebimento.
Acesse o site do Sindicato:
http://www.seebcgms.org.br - www.sindicario.com.br.

Jornalista responsável, redação e diagramação: 
Adriana Souza Miceli (DRT-MS: 296)

FILIADO A

Presidente: José Aparecido Clementino Pereira.
Secretário de Imprensa: Vanderlei da Silveira Pinto.
Sede Administrativa: Rua Barão do Rio Branco, 2652 - Jd. 
Dos Estados  Campo Grande/MS
Fone: (67) 3312-6100/Fax: (67) 3312-6116.

O Jornal Sindicário é uma publicação  do Sindicato dos 
Empregados nos Estabelecimentos Bancários de Campo 
Grande/MS e Região, distribuído gratuitamente para a base 
sindical e entidades  autorizadas para o recebimento.
Acesse o site do Sindicato:
http://www.seebcgms.org.br - www.sindicario.com.br.

Jornalista responsável, redação e diagramação: 
Adriana Souza Miceli (DRT-MS: 296)

EXPEDIENTE

No dia 14 de julho o Ginásio O Secretário de Esportes do Seeb CG “Eventos como esse promovem a união e 
Poliesportivo do Clube de Campo do Seeb – MS e Região, Edvaldo Barros elogiou a ocasiona momentos agradáveis para os 
CG – MS e Região estava a todo vapor. participação de todos pelo espiríto esportivo trabalhadores. Agradeço ao secretário de 
Aconteceu a grande final da IV Copa de apresentado. “O ponto alto foi a disputa esportes, Edvaldo Barros, pelo seu desempe-
Futsal dos Bancários. Foram mais de três dentro da quadra e fora dela foi a oportunidade nho em realizar este evento e também aos 
meses de disputas e de interação entre os de se fazer novos amigos”, enfatizou. O demais colaboradores que tornaram este 
bancários da capital. 13 equipes disputaram as presidente do Sindicato, José A. Clementino momento muito gratificante.”
partidas (8 - categoria principal e 5 - categoria Pereira, também possui o mesmo ponto de A torcida também marcou presença. 
veterano). Mas, apenas seis equipes se desta- vista. Para ele a interação entre os bancários é Cerca de 250 pessoas compareceram ao 
caram e chegaram à final conseguindo as três fundamental. “Esse é um momento de descon- ginásio para dar força aos seus times preferi-
primeiras colocações: tração que proporciona maior proximidade dos. Ao final, a torcida do Bradesco foi 

entre os trabalhadores”, afirma. considerada a mais animada, por isso o 
Durante a entrega das premiações, 10 Sindicato a premiou com um troféu.

 coordenadores foram homenageados pelo 
        1º - Campeão: Mercantil Sindicato e receberam troféus por incentivar o  
        2º -  Vice-Campeão: BV Pan     esporte entre a categoria e por colaborar na 
        3º Colocado: Pólo realização do evento: Alessandro Resende, 
 Alexsandro Brandão, Edilson Gonzaga da Categoria Veterano 

Silva, Laerte R. Jeronymo, Leandro Rosa Goleiro: Valdelir - Mercantil
 Campos, Clalber de B. Poderoso, Djalma M. Artilheiro: Zé Maria - Mercantil
       1º  - Campeão: Bradesco Gomes, José Maria Domingos, Vanderlei S. 
       2º  - Vice-Campeão: Real    Pinto e Gustavo Diniz. Categoria Principal
       3º Colocado: Mercantil  Para o secretário de imprensa, Goleiro: Jeferson - Bradesco

Vanderlei Silveira a IV Copa foi um sucesso. Artilheiro: Eder - Mercantil

Categoria Veterano:

Confira os nomes dos goleiros e 
artilheiros destaques da competição:

Categoria Principal:

Final da IV Copa de Futsal dos Bancários emocionou os torcedores

Campeão: cat. Veterano - Mercantil Vice-Campeão: Cat. Veterano - BV Pan Campeão: cat. Principal - Bradesco Vice-Campeão, cat. Principal - Real

SINDICALIZE-SE!
3312-6100 

Há 50 anos em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e da categoria. Meio século de 
experiências que resultaram em um Sindicato forte 
e de credibilidade! São 50 anos de vitórias e 
conquistas. Faça parte de um Sindicato que se 
preocupa com você: TRABALHADOR. 

Clube de Campo

Clube de Campo

Sede em Campo Grande

Venha para o SEEB CG – MS e REGIÃO e ajude 
a continuar escrevendo esta história!
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