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Nesta edição

Bancários da Caixa exigem
nova proposta para
renegociar dívidas.  Pág. 2

Se além de bancário você
tem algum talento artístico,
chegou a hora de mostrá-lo.
Vem aí a I Mostra de Talentos
Bancários, organizada pelo
Sindicato, em comemoração aos
10 anos do Teatro e ao Dia do
Bancário, durante o mês de
agosto. Você canta, dança,
interpreta ou pinta? Essa é a

A diretoria do Sindicato convida todos os
bancários para a apresentação do balanço
financeiro referente ao exercício de 2005, que
será feita na assembléia geral desta quinta-
feira 16 de março, às 18h30, no Teatro dos
Bancários.

O balanço financeiro do ano passado, que
já foi apresentado ao Conselho Fiscal, está
disponível no site www.bancariosdf.com.br.

Assembléia de prestação de
contas dia 16 EDITAL DE  CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
de  Brasília , com CGC sob o nº 00.720.771/0001-53, por seu presidente
abaixo assinado, convoca todos os bancários, lotados na base territorial
do Distrito Federal , para participarem da Assembléia  Geral  Ordiná-
ria , que será realizada no dia 16 de março de 2006 , às 18h30, em
primeira  convocação, e às 19h00, em segunda  e  ultima convocação,
em sua Sede,  situado à EQS 314/315 SUL, Bloco “A” – Asa Sul,
Brasília-DF , para discutir e deliberar  acerca da seguinte Ordem do Dia:

1) Apreciação do Balanço Financeiro referente ao Exercício de 2005.

Brasília (DF),  13 de março de 2006.

Jacy Afonso de Melo
Presidente

Vem aí a I Mostra
de Talentos Bancários

Gisa Pithan,
cantora, ex-diretora
do Sindicato, durante
apresentação

sua grande oportunidade.
Faça já sua inscrição pelo site

do Sindicato, no endereço
www.bancariosdf.com.br, link
Cultura. Preencha todos os
dados e envie para
teatro@bancariosdf.com.br.
Mais informações na secretaria
de Cultura pelo telefone 3346-
9090 (ramais 321/348).
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Redução dos juros e aumento do
prazo. É o que exigem os bancários
da Caixa, inconformados com as con-
dições para renegociação das dívidas
impostas pelo banco conforme CI SU-
PES/SUPRO-001/06 divulgada no iní-
cio deste ano. O banco está oferecen-
do até 60 meses para quitação das pen-
dências dos empregados, com taxas

RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS

Bancários da Caixa exigem redução
de juros e aumento de prazo

O Sindicato participa no próximo
dia 29, em São Paulo, do Encontro In-
ternacional entre a Coordenadora das
Centrais Sindicais e o ABN Real. A reu-
nião já foi confirmada com a área de
relações sindicais do banco holandês.

E para preparar os dirigentes sin-
dicais do grupo ABN/Amro para as
negociações com o banco, a CNB/
CUT promove no início desta sema-
na o Seminário de Negociação. Des-
de novembro, os Sindicatos vêm ne-
gociando com a diretoria da empresa
isenção de tarifas para funcionários,

de juros que variam de 1,85% a
3,44%, mas, na prática, o prazo é de
apenas 36 meses. Os bancários espe-
ravam prazo real em torno de 60 me-
ses a juros mais baixos.

“Há três anos os bancários da Cai-
xa aguardam uma proposta de rene-
gociação de suas dívidas, o que só
aconteceu depois da campanha sala-

rial do ano passado e da greve nacio-
nal da categoria. Não é justo que de-
pois de tanto tempo o banco apresen-
te condições que vão na contramão do
que é possível aos bancários”, critica
o secretário-geral do Sindicato, Enil-
son da Silva.

A CI SUPES/SUPRO-001/06, que
não contou com o apoio da Comissão

de Empresa, surpreendeu o funcio-
nalismo da Caixa, já que as condições
impostas diferem bastante daquelas
que o mercado apresenta para as mes-
mas condições. “Além dos juros ab-
surdos, salta aos olhos o descaso da
empresa com o tema quando se ob-
serva o prazo para pagamento das dí-
vidas”, reiterou Enilson.

Sindicato participa de Encontro
Internacional com o ABN Real

melhores salários e condições de tra-
balho, saúde, convênio médico e fun-
dos de pensão.

“Não vamos cansar de cobrar o res-
peito aos direitos dos trabalhadores e
o cumprimento dos valores corpora-
tivos que o ABN diz ter”, afirma o
diretor do Sindicato Edson Reis, lem-
brando que os principais eixos da
pauta de reivindicações já foram en-
tregues ao banco pelos trabalhadores.

Confira a programação completa
do Encontro Internacional no site
www.bancariosdf.com.br.

Bancários querem restaurantes no BB

Foram encerradas
na última sexta-feira
10 as inscrições para
o 1º Festival da Nova
Canção Popular Brasi-
leira – CANTACUT.
Os bancários de Bra-
sília serão representa-
dos por sete músicas
inéditas, disputando
a etapa classificatória
da região Centro-Oes-
te.  Até 11 de abril, um
júri regionalizado es-
colherá as 12 músicas
finalistas do evento,
que terá sua etapa fi-
nal na cidade de São
Paulo, nos dias 29 e 30 de abril.

As canções dos músicos da ca-
pital federal são Noite Sem Luar, in-
terpretada por Lorenna Kelly; Do
Lado De Dentro e Vestígio, de Gab
de Oliveira e Henrique Diaz; Cida-
de Caricata, Cidadão Carapuça e
Cangaceiro Cibernético, de Jéferson
Meira e Licença e Voltei a Razão,
de Cacá Pereira. A finalíssima do
1º Festival da Nova Canção Brasi-

Bancários de Brasília no CANTACUT

leira ocorrerá no Sesc Pinheiros,
sob coordenação dos cantores Chi-
co César e Jair Rodrigues. Ambos
fazem o show de abertura.

O objetivo do festival é abrir es-
paço para novos músicos e compo-
sitores que não têm a chance de
mostrar seu trabalho na mídia e nas
gravadoras. Agora é torcer para nos-
sos artistas rumo à grande final em
São Paulo.

Atendendo solicitações do funcio-
nalismo do Banco do Brasil e das Ci-
pas, o Sindicato colherá assinaturas
reivindicando reinstalação do restau-
rante para uso dos funcionários e de-
mais trabalhadores dos prédios do BB.
“O objetivo da reabertura do restauran-
te é dar melhor qualidade de vida aos

bancários”, afirma o secretário de Saú-
de do Sindicato, José Pacheco.

O abaixo-assinado circulará pelas
dependências do Setor Bancário Sul
e do Setor Comercial Sul nos dias
14, 15 e 16 de março e pelas depen-
dências da Tecnologia nos dias 21 e
22 de março.


