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Conferência Nacional neste fim
de semana em Curitiba (PR)

Depois das discussões locais e
do Encontro Estadual no dia 30 de
junho em Campo Grande, agora é
hora dos representantes dos ban-
cários de todo o país se reunirem
para concretizar a minuta a ser ne-
gociada com os banqueiros. O en-
contro é neste fim de semana, de
20 a 22 de julho, em Curitiba (PR),
na Conferência Nacional.

Os delegados de Dourados e Re-
gião, Janes Estigarribia e Raul Ve-

rão, participam da etapa nacional
e vão defender as propostas discu-
tidas e aprovadas durante o encon-
tro estadual. Na pauta, emprego,
remuneração, saúde, condições de
trabalho, segurança e sistema fi-
nanceiro.

Para se obter mais conquistas e
fazer um movimento vitorioso di-
ante dos patrões, é preciso que a
categoria continue unida, partici-
pe e fortaleça o movimento.

Bancário preside CUT nacional
Após 29 anos de fundação, o

bancário Vagner Freitas é o primei-
ro bancário eleito para ser presi-
dente nacional da CUT. Ele liderou
a Chapa 1 - Somos Fortes, Somos
CUT, que recebeu 90,52% dos vo-
tos de um total de 2.322 delega-
dos, durante votação ocorrida na
quinta-feira (12/07), quarto dia do
11º Congresso Nacional da CUT
(CONCUT), em São Paulo. A nova
direção eleita assume o mandato
2012/2015.

Vagner é funcionário do Bradesco
e foi presidente da Contraf-CUT
(2006-2009) e da ex-Confederação
Nacional dos Bancários - CNB-CUT
(2003-2006).

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região foi representa-
do no Congresso através do Dire-
tor de Formação Sindical, Laudelino
Vieira, um dos delegados partici-
pantes do evento.

Matéria completa no site do sin-
dicato - wwwwwwwwwwwwwww.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br.bancariosms.com.br

Problema no Bradesco continua
Os problemas de assédio moral

e das práticas antissindicais no
Bradesco em Dourados ainda não
foram totalmente solucionados, por
conta disso o Sindicato realizou
mais um fechamento de agência na
quinta-feira (12/07), quando a uni-
dade da Marcelino Pires ficou pa-
ralisada durante todo o dia.

Os protestos com paralisações no
Bradesco começaram no mês de ju-
nho, depois de várias denúncias de
funcionários da prática de assédio
moral e, de um processo de
desfiliação caracterizado como prá-

tica antissindical.
Depois das primeiras paralisa-

ções a direção do banco se compro-
meteu a resolver a situação, mas
até agora apenas transferiu dois
funcionários ligados ao problema,
porém não deu resposta, como pro-
metido, para o caso mais grave.

Depois da atividade de quinta-
feira, mais uma vez, um diretor do
banco, da regional de Campo Gran-
de, esteve no sindicato e, novamen-
te, disse que o banco vai atender a
solicitação da categoria. Novas ati-
vidades não estão descartadas.

No BB os transtornos são no PSO
A implantação da Plataforma de

Suporte Operacional (PSO) no Ban-
co do Brasil continua causando
transtornos aos clientes e sobrecar-
regando os trabalhadores.

Na quarta (11/7), o sindicato pro-
testou, mais uma vez, com retar-
damento na abertura da agência da
Marcelino Pires em Dourados, exi-

gindo solução dos problemas. A
agência ficou fechada até às 12h e
só foi liberada depois de reunião
com a superintendência que
garantiu alocar mais funcionários
no PSO. O Sindicato continua acom-
panhando o processo, inclusive de
olho em outros setores do banco já
tão sobrecarregados.

Vem aí eleição para De-
legado Sindical no Ban-
co do Brasil e na Caixa

No próximo mês o Sindicato vai
realizar Eleição para Delegado
Sindical nas unidades do Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal.
No Jornal Bancário que será dis-
tribuído na próxima semana di-
vulgaremos um calendário com
cronograma, prazo de inscrição,
regras e, data da eleição e posse.

Fique atento a mais esse espa-
ço democrático conquistado atra-
vés da luta da categoria. Partici-
pe colocando o seu nome a dispo-
sição ou indicando um companhei-
ro com perfil para representar a
sua unidade.

Sindicato cobra melho-
rias no Plano de Saúde e
Dental do Bradesco

Representantes sindicais da
base da Fetec-CUT/CN, entre eles
Janes Estigarribia do Sindicato de
Dourados, reuniram-se nesta ter-
ça (17/7) com o RH do Bradesco
em São Paulo para discutir uma
solução para os problemas enfren-
tados pelos funcionários da insti-
tuição referentes ao Plano de Saú-
de e Odontológico.

Os representantes da empresa
informaram que o banco tem in-
teresse em novos credencia-
mentos e que a tabela será ajus-
tada onde for preciso e se com-
prometeram em priorizar cidades
pólos para desafogar principal-
mente as Capitais. Matéria com-
pleta no site do sindicato.

BB prorrogará horário
em algumas agências

O Banco do Brasil comunicou a
Contraf-CUT nesta terça (17/7) que
pretende estender o horário de
atendimento em duas horas em
algumas agências entre os dias 25
de julho e 8 de agosto, em função
do programa “Bom Pra Todos”.

Os sindicatos de todo o país es-
tarão de olho para que não ocorra
nenhum desvio. A orientação é
para que os funcionários denunci-
em imediatamente ao sindicato
qualquer abuso.


