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Assembleia do Sicredi e Sicoob
Os trabalhadores das cooperati-

vas de crédito Sicredi e Sicoob rea-
lizam assembleia, nesta quarta-fei-
ra (17/7), às 18h, na sede do Sindi-
cato dos Bancários de Dourados e
Região, para debater as reivindi-
cações da campanha salarial deste
ano que serão entregues às duas
cooperativas.

É fundamental a participação dos

trabalhadores em todas as etapas
da campanha salarial, inclusive na
assembleia decisiva desta quarta-
feira para aprovar a minuta.

No evento, além da discussão das
cláusulas econômicas e sociais a
serem reivindicadas serão defini-
dos, ainda, os rumos da negocia-
ção com os patrões e as formas de
mobilização da categoria.

Fechamento do Gerat Dourados
Nesta segunda (15/7) o Sindica-

to reuniu-se com o Superintenden-
te Regional do BB, Renato Estrada,
para discutir a situação dos 17 fun-
cionários da Gerat (Gerência Regi-
onal de Reestruturação de Ativos
Operacionais), diante do seu anun-
ciado fechamento.

A principio Estrada informou que
mesmo não sendo sua competên-
cia a realocação do funcionalismo
da Gerat, ele fará esforço para
mantê-los nas agências em Doura-
dos ou na região sem prejuízos ou
perdas de comissão.

GEPESGEPESGEPESGEPESGEPES     - Na terça-feira 16/7 o
gerente da Gepes Pedro Cintra es-
teve em Dourados e em conversa
com o Sindicato ele disse que veio
na cidade com o intuito de dar tran-

qüilidade para os funcionários e
colocar a Gepes a disposição para
resolver as questões que possam
estar preocupando os trabalhado-
res da Gerat-Dourados.

NACIONAL:NACIONAL:NACIONAL:NACIONAL:NACIONAL: Na terça-feira (16/
7), a Contraf-CUT também se reu-
niu com a direção do banco em
Brasília para discutir o assunto. A
reestruturação da Dirao/Gerat está
atingindo centenas de bancários
em todo o País. Outro assunto co-
locado na mesa para discussão foi
a nova GDP, que segundo boletim
da empresa passa a incluir o resul-
tado de metas individuais na ava-
liação de desempenho, mudando a
lógica que vigorava até então.

Detalhes das reuniões no site:
wwwwwwwwwwwwwww.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br

Novas manifestações contra PL4330
A CUT e outras sete centrais sin-

dicais definiram a sequência do ca-
lendário de mobilização visando o
destravamento da pauta de reinvi-
dicações da classe trabalhadora.

No dia 6 de agosto serão realiza-
dos novos atos contra terceirização
para pressionar os empresários a
retirar da Câmara dos Deputados o
Projeto de Lei 4330, do deputado
Sandro Mabel (PMDB-GO), que
precariza as condições de trabalho.

Os atos foram marcados para esta
data porque na véspera, dia 5, ter-

minam as negociações da comis-
são quadripartite - trabalhadores,
empresários, governo e deputados
federais - onde estão sendo deba-
tidas alterações no texto do PL
4330.

Os representantes das centrais
também acordaram em dar um pra-
zo ao governo e ao Congresso para
atender as reivindicações ou abrir
um processo de negociação. Caso
isso não aconteça, decidiram mar-
car uma paralisação nacional no dia
30 de agosto.

Minuta a um passo da definição

Sindicato apoia Chapa
1 na eleição da Funda-
ção Itaú-Unibanco

Começou no dia 13/7 e vai até
o dia 22/7 a eleição para a Funda-
ção Itaú Unibanco, que abriga os
diversos planos de previdência
complementar da instituição. A
votação definirá a nova represen-
tação dos participantes no Conse-
lho Deliberativo, no Conselho Fis-
cal e nos Comitês de Planos.

O Movimento Sindical apoia a
Chapa 1 Convicção e Experiência
na eleição dos participantes da
ativa. E também dá apoio à Cha-
pa 1 União e Determinação, dos
participantes aposentados. As
mesmas são formadas por bancá-
rios indicados pelo movimento
sindical.
Negociação específica
com Santander dia 22/7

A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomam com o
Santander na próxima segunda
(22/7), em São Paulo, o Comitê de
Relações Trabalhistas (CRT) para
discutir a pauta específica de rei-
vindicações dos funcionários.

A minuta, aprovada no Encon-
tro Nacional dos Dirigentes Sin-
dicais e entregue ao banco no dia
26 de junho, não chegou a deba-
tida na última reunião do CRT,
ocorrida no último dia 4.

Engrenagem prejudica
empregados da Caixa

Os empregados foram envolvi-
dos numa verdadeira engrena-
gem, na qual são constantemente
pressionados e prejudicados. Em
negociação no dia 12/7, a Comis-
são Executiva dos Empregados
(CEE) reinvidicou a direção da em-
presa a retirada da vinculação do
IHE (Índice de Economia de Hora
Extra) da avaliação de desempe-
nho, o pagamento das horas ex-
tras e a contração de mais empre-
gados para as agências. A Caixa
ficou de avaliar a reivindicação,
mas assegurou que na unidade
com apenas um tesoureiro, esse
trabalhador receberá horas extras
e deverá ficar fora da avaliação.

Os bancários começam a definir
mais um importante passo da cam-
panha salarial. Entre sexta e do-
mingo, a categoria se reúne, em São
Paulo, para a 15ª Conferência Na-
cional. Nos três dias, represen-
tantes dos trabalhadores de ban-

cos públicos e privados, eleitos em
conferências estaduais e regionais,
debatem e aprovam as reivindica-
ções da categoria.

De Dourados participam 02 de-
legados, Janes Estigarribia e Walter
Ogima, eleitos no  3º EEBAN-MS.


