
BANCARINHO
Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS - E-mail: contato@bancariosms.com.br

BANCARINHO
624  13/06/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT624  13/06/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT624  13/06/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT624  13/06/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT624  13/06/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT

Sindicato dos Bancários de Dourados e Região - www.bancariosms.com.br

Sindicato conquista vitória para
os trabalhadores dos Sicredis

Os trabalhadores dos Sicredis
obtiveram na justiça o direito de
continuarem sendo representados
pelo Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região, a decisão foi
proferida pelo Juiz da 1ª Vara Fe-
deral do Trabalho de Dourados, Dr.
João Candido, no dia 30 de maio
de 2012, em ações movidas pelo
sindicato, uma contra a Fenatracoop
e outra contra o Sintracoop.

Nas sentenças o magistrado de-
terminou a competência do sindi-
cato dos bancários para represen-
tar os trabalhadores dos Sicredis e
que a Fenatracoop e o Sintracoop,
que se autodenominavam represen-

tantes desses trabalhadores, se abs-
tenham de praticar qualquer ato de
representação dos mesmos.

Para Raul Verão, presidente do
sindicato, “A decisão é uma vitória
do sindicato, mas acima de tudo é
uma vitória dos trabalhadores nos
Sicredis, que sempre manifestaram
o desejo de continuarem sendo re-
presentados pelo nosso sindicato”.

O sindicato já agendou reunião
para esta sexta-feira (15/06), às
10h, com o presidente do Sicredi
Centro Sul, na sede da entidade
para tratar das pendências referen-
tes aos acordos coletivos dos tra-
balhadores dos Sicredis.

Dia Nacional de Luta no Itaú
O Itaú é feito para demitir. Com

este lema, o atendimento de duas
agências do banco em Dourados,
uma na Rua João Candido Câmara
e outra na Avenida Marcelino Pi-
res, foi suspenso durante todo o dia
pelos diretores do Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região
nesta terça-feira (12/06), Dia Na-
cional de Luta contra as demissões.
Em todo o país foram paralisadas
pelo menos 239 agências.

“Foi uma paralisação de adver-
tência, com objetivo de abrir ne-
gociações com a direção do Itaú
para suspender as dispensas, que

são totalmente injustificáveis diante
dos lucros recordes do banco”, afir-
ma o presidente da Contraf-CUT,
Carlos Cordeiro. “Se o banco não
negociar, os protestos irão aumen-
tar”, avisa.

Foram 7.728 desligamentos nos
últimos 12 meses. Somente de ja-
neiro a março deste ano, o Itaú co-
locou 1.964 funcionários para fora.
O lucro de R$ 3,4 bilhões no pri-
meiro trimestre não intimida a or-
ganização financeira quando o as-
sunto é demitir, além de que a alta
rotatividade impera junto com a re-
dução salarial.

2º Encontro Estadual dos
Bancários do MS - 2º EBAN-MS

Os bancários do Mato Grosso do
Sul têm um importante compro-
misso no dia 30 de junho. É o 2º
EBAN-MS (Encontro Estadual dos
Bancários do MS) que acontece em
Campo Grande, das 08 às 17hs. Na
pauta, a definição do índice de re-
ajuste salarial, a ser reivindicado
junto à Fenaban. Os bancários tam-
bém discutem questões relativas
à segurança, correspondente ban-
cário, terceirização, saúde, empre-
go, condições de trabalho e siste-
ma financeiro.

O 2º EBAN-MS está sendo orga-
nizado pelos sindicatos de Doura-
dos e Campo Grande. Para partici-

par do evento, que é aberto a to-
dos os trabalhadores do ramo finan-
ceiro, basta entrar em contato com
o sindicato até o dia 20 de junho e
se inscrever como delegado. A via-
gem da delegação de Dourados para
Campo Grande será no final da tar-
de do dia 29, véspera do encontro.

As propostas do Mato Grosso do
Sul serão apresentadas pelos dele-
gados, eleitos no referido encontro,
na 14ª Conferência Nacional dos
Bancários, marcada para os dias 20,
21 e 22 de julho, em Curitiba-PR,
que definirá a minuta de reivindi-
cações da categoria a ser entregue
a Fenaban.

23º Congresso dos Fun-
cionários do BB terá
mais de 300 delegados

O 23º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil,
que será realizado neste final de
semana, entre os dias 15 e 17,
deverá contar com a participação
de mais de 300 delegados de todo
país. O slogan é “BB público de
verdade - Para o Brasil e os ban-
cários”.

Carlos Alberto Longo, vice pre-
sidente do sindicato e funcionário
do BB será o delegado represen-
tante da base do Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região.
O evento acontecerá no Hotel
Slaviero, em Guarulhos (SP).

28º Conecef contará com
mais de 400 delegados
neste fim de semana

O 28º Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa Econômica
Federal (Conecef), que acontece de
15 a 17 de junho em Guarulhos-
SP, receberá mais de 400 delega-
dos de todo o país.

Glauco Cesar de Moraes Martins
Paines, bancário da base e funcio-
nário da Caixa, será o delegado
representante da base do Sindi-
cato dos Bancários de Dourados e
Região no Conecef.

Santander tem condições
de avançar na proposta
de aditivo e PPRS

Na segunda rodada de negocia-
ções com a Contraf-CUT, federa-
ções e sindicatos, realizada na tar-
de desta terça-feira (12/06), em
São Paulo, o Santander trouxe
avanços, mas a proposta ainda é
insuficiente para a renovação do
acordo aditivo à convenção cole-
tiva dos bancários e do acordo do
Programa de Participação nos Re-
sultados Santander (PPRS). Nova
rodada de negociação foi agendada
para esta quinta-feira (14/06), às
11h, também em São Paulo.

Matéria completa com detalhes
da negociação desta terça-feira
você acompanha no site do sindi-
cato, www.bancáriosms.com.br.


