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Trabalhadores protestam
contra PL-4330 em Dourados

Ato conjunto lança Campanha
Salarial em Dourados

A Campanha Salarial dos Bancá-
rios ganha as ruas no país. Lança-
mento oficial, com faixas, cartazes,
panfletagem e carro de som, acon-
teceu na sexta-feira (2/8) em Dou-
rados, com a participação do Sin-
dicato de Campo Grande.

Segundo Janes Estigarribia, pre-
sidente do Sindicato de Dourados,
“Esse é o período mais importante
do ano para a categoria. Por isso,
os bancários precisam dar exem-
plo de garra, organização e unida-
de, esse é um dos motivos que le-
varam os companheiros da capital
estarem presentes, mais uma vez,

no lançamento oficial da campanha
em Dourados”.

A concentração dos bancários foi
no Banco do Brasil, Agência Dou-
rados, onde após a realização de
ato público os dirigentes sindicais
fizeram um arrastão percorrendo as
demais agências da região central,
dando visibilidade a sociedade e
mobilizando a categoria para a luta.

NEGOCIAÇÃO QUINTNEGOCIAÇÃO QUINTNEGOCIAÇÃO QUINTNEGOCIAÇÃO QUINTNEGOCIAÇÃO QUINTA E SEXA E SEXA E SEXA E SEXA E SEXTTTTTAAAAA
- A primeira rodada de negociação
acontece na quinta e sexta-feira,
dias 8 e 9. Em debate, as reivindi-
cações relativas às condições de
trabalho e saúde.

Os movimentos sindical, estu-
dantil e do Passe Livre, protesta-
ram em Dourados nessa terça (6/8)
contra o Projeto de Lei 4330/2004,
que regulamenta a terceirização
fraudulenta e ameaça até mesmo
os direitos estabelecidos na Conso-
lidação das Leis do Trabalho (CLT).
O ato fez parte do Dia Nacional de
Luta contra o PL, que aconteceu on-
tem em todo o país, convocado pela
CUT e demais centrais sindicais.

A manifestação aconteceu duran-
te toda a manhã em frente à agên-
cia Centro do Itaú, que teve a sua
abertura retardada por uma hora.
Segundo Janes Estigarribia, presi-
dente do Sindicato: “O Itaú foi es-
colhido, em razão da postura dos

banqueiros, representados pelo di-
retor de relações de trabalho da
Febraban, Magnus Apostólico, nas
discussões da comissão quadripar-
tite”. Ele tem sido o coordenador
da bancada dos empresários nos de-
bates, fazendo pressão para a apro-
vação do PL 4330.

MOBILIZAÇÃO EM BRMOBILIZAÇÃO EM BRMOBILIZAÇÃO EM BRMOBILIZAÇÃO EM BRMOBILIZAÇÃO EM BRAAAAASÍLIASÍLIASÍLIASÍLIASÍLIA
Na próxima terça e quarta, dia

13 e 14/8, dirigentes sindicais de
todo o país participam de mobi-
lização em Brasília a fim de visitar
os gabinetes dos parlamentares e
pressionar os integrantes da CCJC
(Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania) da Câmara para que
rejeitem o PL 4330. O projeto deve
entrar na pauta no dia 13/8.

Após protesto Saúde Bradesco
volta a atender em Dourados

Depois da mobilização, na quin-
ta-feira (1º/8), com fechamento das
agências centro e prime em Dou-
rados, finalmente o Bradesco se
mexeu para resolver o problema
com os hospitais de Dourados que
se arrastavam por quase 60 dias.
O atendimento através do Plano
Saúde Bradesco foi restabelecido já
a partir da sexta-feira (2/8).

O Sindicato lamenta a postura da

empresa em deixar as negociações
com os hospitais se arrastarem por
tanto tempo. Quem pagou a conta
dessa morosidade foram os bancá-
rios que necessitaram de atendi-
mento médico hospitalar nesse pe-
ríodo, pois o valor da consulta com-
prometeu, em alguns casos, até
25% de seus rendimentos, com o
banco ressarcindo apenas uma pe-
quena parcela desse valor.

Jornada Internacional
cobra respeito e valori-
zação do Santander

Os bancários das Américas rea-
lizam nesta quarta-feira (7) uma
Jornada Internacional de Luta no
Santander, com manifestações em
todos os países onde o banco es-
panhol atua. O objetivo é denun-
ciar o desrespeito aos direitos dos
funcionários, a pressão das metas
abusivas para venda de produtos,
o assédio moral e o uso de práti-
cas antissindicais.

Caem restrições para
eleição ao Conselho de
Administração da Caixa

O fim das restrições para parti-
cipação dos empregados da Caixa
Econômica Federal nas eleições
para representante dos trabalha-
dores no Conselho de Administra-
ção (CA) do banco foi o principal
saldo da reunião do presidente da
Contraf-CUT, Carlos Cordeiro, e do
coordenador da Comissão Execu-
tiva dos Empregados (CEE-Caixa)
e vice-presidente da Fenae, Jair
Pedro Ferreira, com o presidente
do CA da empresa, Antônio
Henrique Pinheiro Silveira. O en-
contro foi realizado na segunda-
feira (5), em Brasília. Mais deta-
lhes no site do sindicato.

Negociação Caixa e BB
Assim como na Fenaban a

primeira rodada de negociação da
pauta específica da Caixa Econô-
mica e do Banco do Brasil, tam-
bém já estão agendadas com as
duas instituições. Na Caixa ela
acontece no dia 9/8, e no Banco
do Brasil será no dia 14.

Futsal terá início dia 24
O 18º Campeonato dos Bancá-

rios de Futebol de Salão, que es-
tava previsto iniciar no dia 17,
teve a data adiada para o dia 24/
8. As inscrições começaram no dia
1º e continuam abertas até o dia
13 de agosto.

Mais informações com o dire-
tor de esportes, Raul Verão, no sin-
dicato.


