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Dia de Luta no Bradesco por
melhorias no plano de saúde

Os funcionários do Bradesco há
muito tempo enfrentam problemas
quando procuram atendimento
médico através do plano de saúde
e odontológico da empresa que a
cada dia se torna mais deficitário.

Por conta disso fizeram um Dia
Nacional de Luta nesta quarta-fei-
ra (04/07), com retardamento em
uma hora na abertura das princi-
pais agências do banco em todo o
país em alerta a direção da empre-
sa pela falta de seriedade nas ne-
gociações. E avisam: “Se a postura
do Bradesco não mudar outros pro-

testos vão acontecer”.
As reivindicações são, também,

para que o plano de saúde do
Bradesco estenda o atendimento
para psicólogos, fonoaudiólogos e
psiquiatras, pois o tratamento pode
prevenir males muito maiores para
os bancários, além disso, reivindi-
cam a inclusão de pais e manuten-
ção do plano para aposentados.

Na base do Sindicato de Doura-
dos a manifestação retardou a aber-
tura de cinco agências, quatro em
Dourados, sede do sindicato e uma
no município de Itaporã.

Segundo Encontro Estadual aprova pauta e
elege  delegados para Conferência  Nacional

tecerá nos dias 20, 21 e 22 de ju-
lho, em Curitiba-PR.

Além da pauta e dos delegados,
o Encontro aprovou também duas
moções, uma em repúdio ao Golpe
no Paraguai e a outra endereçada a
Contraf-CUT (Confederação Nacio-
nal do Sistema Financeiro) refor-
çando a Luta do Movimento Sindi-
cal para a realização de uma Con-
ferência Nacional para discutir o
sistema financeiro no Brasil.

A delegação do MS será compos-

Reunião com a direção do Sicredi
Aconteceu nesta terça feira dia

03/07 na sede do sindicato reunião
com a direção do Sicredi Centro Sul
Sicredi Pantanal e Assessoria Jurí-
dica do Sicredi, para tratar da re-
tomada das negociações salari-
ais dos trabalhadores.

Estiveram presentes o Sr. Sadi
Masieiro vice-presidente do Sicredi
Centro Sul, Sr. Thijmen Gijsbertus
Beukhof presidente do Sicredi Pan-
tanal e o Sr. Fabio Henrique Garcia
Assessor Juridico. Pelo sindicato os
Srs. Raul Verão, José Carlos, Janes
Estigarribia e Walter Ogima.

Os representantes dos Sicredi
disseram que as negociações sala-
riais vêm sendo conduzidas pela
Fecoob – Federação dos Sindicatos
das Cooperativas do Centro Oeste
e Tocantis, com sede em Goiania,

e que mesmo com a decisão da jus-
tiça que reconheceu a legitima re-
presentação dos trabalhadores das
cooperativas da base territorial do
Sindicato dos Bancários de Doura-
dos, os mesmos estavam impossi-
bilitados em retomar neste momen-
to as tratativas negociais. Porem
no próximo dia 12/07 acontece uma
reunião da Fecoob, quando então
será tratado do referido assunto.

O Sindicato dos Bancários rea-
firmou aos representantes das coo-
perativas de crédito que não abrirá
mão da representatividade dos tra-
balhadores, e que o formato
negocial que foi adotado pelo
Sicredi não é problema nosso e to-
mará todas às providencias neces-
sárias para que seja assegurada os
direitos dos trabalhadores.

No 2º EEBAN-MS – Encontro Es-
tadual dos Bancários do MS – rea-
lizado no sábado, 30/06, em Cam-
po Grande, com a presença de mais
de 100 bancários das bases sindi-
cais de Dourados e de Campo Gran-
de, foi discutida e aprovada a pau-
ta de reivindicações do Estado e
também os delegados e seus res-
pectivos suplentes que represen-
tarão as duas regiões na 14° Con-
ferência Nacional dos Trabalhado-
res do Ramo Financeiro que acon-

Sindicato acompanha
implantação do PSO no
BB em Dourados

O sindicato está acompanhan-
do a implantação da Plataforma
de Suporte Operacional (PSO), cri-
ada, supostamente, para agilizar
o serviço no Banco do Brasil em
cidades com cinco agências ou
mais. O acompanhamento está
sendo feito in loco pelos diretores
que permanecem no interior das
agências durante os horários de
pico no atendimento.

Já foram constatados problemas
no sistema, sobrecarregando os
trabalhadores e caso não sejam so-
lucionados medidas serão toma-
das para garantir as condições de
trabalho dos funcionários.

Promoção na Caixa
Foram definidas as regras de

avaliação de desempenho para a
promoção por mérito referente ao
ano-base de 2012 na Caixa, que
são válidas por dois anos. A deci-
são foi tomada durante negocia-
ção entre a direção da empresa e
o movimento sindical, nesta ter-
ça (03/07), em Brasília.

Em relação à Universidade Cai-
xa, parte da pontuação será con-
siderada extra. Agora, a denomi-
nação é de Horas de Capacitação
à Distância. Para a pontuação to-
tal no critério, o empregado tem
de cumprir 100 horas de carga ho-
rária de cursos à distância. Abai-
xo das 100 horas, será proporcio-
nal ao período cursado.

Detalhes no site do sindicato.

ta por oito delegados, sendo dois
da base de Dourados, Raul Verão e
Janes Estigarribia e, seis da base
de Campo Grande, Neide Maria
Rodrigues, Edvaldo Franco Barros,
Cícero Roberto dos Santos, Elio
Sandim e José dos Santos Coquei-
ro, além de Iaci Rodrigues, dele-
gada nata por ser a presidenta do
Sindicato da Capital.

Matéria completa sobre o Segun-
do Encontro Estadual dos Bancári-
os está no site do sindicato.


