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Sindicato inicia reuniões para dis-
cutir o 6º Congresso dos Bancários

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região-MS iniciou on-
tem reuniões nas agências bancá-
rias de sua base para discutir e en-
caminhar os procedimentos neces-
sários para a realização do 6º Con-
gresso dos Bancários de Dourados
e Região-MS. A diretoria pretende
concluir as reuniões em todas as
agências da base até o dia 13 de
maio.

O 6º Congresso acontecerá nos
dias 20 e 21 de maio de 2011, con-

forme deliberado em assembleia da
categoria realizada no dia 06 de
abril, que deliberou ainda os crité-
rios de participação e o seu Regi-
mento Interno.

Os palestrantes do Congresso
também já estão definidos, sendo
eles: Roberto Von Der Osten,
Seretário de Finanças da Contraf-
CUT e Glória Eunice Nunes Perei-
ra, bancária aposentada.

Matéria completa e critérios de
participação no site do Sindicato.

Dia 29/04 tem Torneio
de Truco no Sindicato

A Diretoria de esportes do sin-
dicato estará realizando no próxi-
mo dia 29 de abril a partir das 19
horas, um Torneio de Truco.

Segundo o Diretor da pasta,
Valdinei Araújo (Dinei), “poderão
se inscrever os bancários associa-
dos bem como seus dependentes e
demais colegas terceirizados
(vigias) que prestem serviço nas
agências bancárias. As duplas po-
dem ser da própria agencia ou mes-
cladas entre as demais agências”.

Mais informações no sindicato.

Bradesco punido por
discriminar sindicalista

O Tribunal Regional do Trabalho
da 13ª Região condenou o Bradesco
a pagar indenização por danos mo-
rais coletivos no valor de R$ 1 mi-
lhão, além da proibição da prática
de discriminar dirigentes sindicais.

O objetivo da ação civil pública
ajuizada no Ministério Público do
Trabalho foi coibir que o banco pra-
tique discriminação contra os ban-
cários sindicalizados. De acordo
com depoimentos de funcionários
ao MP, o banco proibia que qual-
quer dirigente sindical participas-
se de cursos de capacitação e aper-
feiçoamento.

Santander exclui reclamações da AQO
Depois de muita pressão do mo-

vimento sindical, enfim uma boa
notícia para os funcionários do
Santander. O banco vai excluir da
AQO (Avaliação de Qualidade
Operacional) os indicadores ligados
a atendimento de clientes nos me-
ses de fevereiro e março, período
em que a situação estava totalmen-
te caótica, por conta dos problemas
da integração com o Real.

Entre os indicadores referentes
ao atendimento aos clientes que

serão retirados da AQO estão to-
das as queixas feitas em fevereiro
e março no Banco Central, no SAC
e na Ouvidoria do banco e nos ór-
gãos de defesa do consumidor, as
ações civis e o tempo de fila.

A instituição também garantiu
a antecipação de 50% do valor de
referência, para os funcionários que
bateram a meta Super Ranking em
janeiro, mas não repetiram o re-
sultado nos meses subseqüentes
devido ao caos nas agências.

Ação 7ª e 8ª hora no BB
Hoje acontece audiência de ins-

trução e julgamento na 1ª Vara da
Justiça do Trabalho em Dourados,
referente as Ações impetrada pelo
sindicato contra o Banco do Brasil
pleiteando as 7ª e 8ª horas para os
bancários com cargos comissiona-
dos que não se enquadram legal-
mente como funcionários de 8 ho-
ras. Ação semelhante também será
proposta contra a Caixa.

Sindicato ajuíza Ação contra
exploração no Santander

Na última sexta-feira, 08/4, o
Sindicato dos Bancários de Doura-
dos e Região protocolizou na Justi-
ça do Trabalho de Dourados-MS,
uma Ação Civil Pública, proposta
pelo advogado Dr. Aquiles Paulus,
contra os desmandos e a explora-
ção praticados pelo Banco Santan-
der na cidade de Dourados.

A ação está baseada no relatório
da fiscalização nas agências do ban-
co em Dourados, realizada recen-
temente pelo Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), a pedido do
sindicato, que culminou com a
lavratura de 06 (seis) autos de in-
frações por diversas irregularidades
trabalistas práticadas pelo banco.

Reunião no MPT: O Sin-
dicato se reuniu nesta terça-feira,
12/4 com o Procurador do Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT), Dr.
Jeferson Pereira, para tratar dos
problemas enfrentados pelos ban-
cários no município.

Na reunião ficou acordado que o
Ministério Público atuará na Ação
impetrada na sexta pelo sindicato.
Mais detalhes no site do sindicato
e matéria completa no Jornal Ban-
cário do mês de abril.

Participaram da reunião pelo sin-
dicato o presidente Raul Verão, o
Diretor Jurídico José Carlos e o
Secretário Geral Edegar Martins.

Convite: Reunião com os funcionários da Caixa Econômica Federal de
Dourados, Fátima do sul e Maracajú, nesta quarta-feira, 13/4 às 18 horas na sede
do Sindicato dos Bancários em Dourados e Região MS.
Pauta: Saúde Caixa e Apecef, com Cicero R. dos Santos, Pres. da Apecef-MS




