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Sindicato denuncia e Caixa é
autuada por trabalho no sábado

Em todo o país o Movimento Sin-
dical reagiu à decisão unilateral da
direção da Caixa de trabalhar no
sábado, 12 de maio. A atuação dos
sindicatos visaram garantir mais
uma vez o direito dos bancários.

Em Dourados o sindicato fez a
denúncia no Ministério do Traba-
lho e Emprego (MTE), que, em ins-
peção, comprovou a infringência ao
Artigo 224 da CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) e autuou a
Agência Centro da Caixa.

Além da fiscalização do MTE, o
presidente do sindicato, Raul Ve-
rão e o vice-presidente, Carlos Lon-
go, estiveram na agência, também

no sábado, debatendo com os em-
pregados a importância de evitar a
abertura fora do expediente.

Em outras regiões do país, como
São Paulo, Santa Catarina, Sergipe,
Rio Grande do Sul, Espírito Santo
e Ceará, as entidades sindicais im-
pediram a abertura das agências
através de liminares concedidas em
ações civis públicas impetradas
pelos sindicatos.

BANCO DO BRASIL: No sábado
anterior, dia 05/05, a Agência do
BB, Pq dos Ipês, também convo-
cou funcionários para trabalhar no
sábado. O Sindicato denunciou e o
Ministério do Trabalho autuou.

SEEB negocia com Santander
Sob pressão a direção regional

do Santander chamou uma negoci-
ação com as entidades sindicais. Na
semana passada o Sindicato de
Dourados chegou a interditar as
duas agências do banco em Doura-
dos. Em Campo Grande, o Sindica-
to de lá também realizou mobili-
zações com paralisações.

A negociação acontece nesta
quarta-feira (16), às 11h, em Cam-
po Grande, com a participação de
Arilson da Silva, representante da
Fetec-CUT/CN, na COE-Santander
(Comissão de Organização dos Em-
pregados), que também é presiden-

te do Seeb-MT. Em pauta a falta de
funcionários e as péssimas condi-
ções de trabalho no banco.

Por Dourados participam da ne-
gociação, o presidente Raul Verão
e os funcionários do Santander e
diretores do sindicato, Laudelino
Vieira e Walter Teruo,

NACIONAL: A nível nacional a
Contraf-CUT, federações e sindica-
tos também discutirão com o
Santander os problemas dos funci-
onários no dia 24 de maio, às 14h,
em São Paulo. As demandas daqui
do Estado serão levadas pelo repre-
sentante da Fetec-CUT/CN.

Eleição na Previ começa na sexta
Votar em candidato do banco é colocar a Previ em risco

A maioria absoluta dos Sindica-
tos de Bancários do país, como o
de Dourados apoiam a Chapa 6
Unidade na Previ, nas eleições que
começam nesta sexta-feira.

A Contraf-CUT lançou na segun-
da-feira (14/05) manifesto de apoio
à Chapa 6 Unidade na Previ nas
eleições para a Caixa de Previdên-
cia dos Funcionários do BB que se-
rão realizadas de 18 a 25 deste
mês.

Entre outras, o manifesto cha-
ma a atenção de que “Votar em
candidato do banco é colocar a Previ
em risco”.

Já no primeiro parágrafo do ma-

nifesto a Contraf afirma que:
“O apoio a um candidato na elei-

ção é só mais um capítulo na briga
que a diretoria do banco tem man-
tido com o nosso fundo de pensão.
Na diretoria executiva da Previ não
tem voto de minerva. Os diretores
eleitos sempre votam em bloco nos
temas relevantes e o banco não con-
segue impor sua vontade. A elei-
ção de um diretor pró-BB pode ga-
rantir a ele quatro votos para apro-
var tudo o que lhe interessar”.

Essa é apenas uma das razões
para se votar na Chapa 6 Unidade
na Previ. O manifesto na íntegra
você confere no site do sindicato.

Reformas nas agências
do BB são discutidas no
Ministério do Trabalho

Os sindicatos de Dourados e C.
Grande participaram de uma mesa
redonda na manhã desta terça (15/
05), na Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego do MS
(SRTE/MS), onde foram discutidos
os transtornos causados aos
funcionários pelas reformas que o
BB vem realizando nas suas
agências. Recentemente o Seeb-
Dourados interditou agência do BB
em Nova Alvorada do Sul por este
motivo.

Participaram da reunião, pelo
Sindicato de Dourados o presi-
dente Raul Verão e o vice, Carlos
Longo, que também é funcionário
do BB, além de representantes do
Seeb-Campo Grande e do Banco
do Brasil e o Superintendente
Regional do Trabalho, Anízio
Pereira Tiago.

Chapa apoiada pelo Sin-
dicato vence na Funcef

Apoiada pela Contraf-CUT, pela
Fetec-CN e pelo Sindicato a Cha-
pa 1 - Movimento pela Funcef
venceu as eleições para os conse-
lhos da Funcef, fundo de pensão
dos empregados da Caixa. A cha-
pa obteve 12.936 votos de apo-
sentados e empregados da ativa
na votação que se encerrou na sex-
ta-feira (11). O número represen-
ta 37,5% do total de 34.425 vo-
tos, que se dividiram entre as cin-
co chapas concorrentes.

Semifinais do Suíço
acontece neste sábado

As quatro equipes classificadas
para as semifinais do Futebol Su-
íço são o Bradesco(A), Itaú/Caixa,
Santander e Bradesco(B).

A disputa pelas duas vagas na
final será em partida única, que
acontece neste sábado no campo
do sindicato, onde o primeiro co-
locado joga com o quarto e o se-
gundo com o terceiro.

Confira as os jogos:
08:30h – Bradesco(A) X

Bradesco(B)
09:30h – Itaú/Caixa X

Santander




