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Encontro Estadual dos Bancários neste sábado
em Dourados define prioridades da categoria

Os bancários do Estado dão mais
um importante passo na constru-
ção da Campanha Salarial 2013. É
o 3º Encontro Estadual dos Bancá-
rios do MS – 3º EEBAN-MS - que
reúne trabalhadores das bases dos
Sindicatos de Dourados e Região e
de Campo Grande e Região para
discutir e definir a pauta de rei-
vindicações, a ser apresentada na
etapa nacional.

Os debates acontecem neste sá-
bado 29 de junho, no Centro Edu-
cacional Social marista (CESMAR),
na Rua Haiti, 280, no Jardim João
Paulo II, em Dourados. Durante o
evento a categoria debaterá, além
das cláusulas econômicas, que en-
volvem o índice de reajuste salari-
al, as questões sociais e de saúde,
como as condições de trabalho, o
assédio moral, dentre outros assun-
tos de seu interesse.

Também durante o Encontro
acontece a eleição dos delegados
que defenderão as prioridades das
duas bases sindicais na Conferên-

cia Nacional dos Bancários, que
acontece entre os dias 19 e 21 de
julho, em São Paulo.

O presidente do Sindicato de
Dourados, Janes Estigarribia, lem-
bra que a participação da catego-
ria na discussão é fundamental para
garantir mais uma campanha sa-
larial vitoriosa. “Vamos construir
novamente um movimento forte,
unificado com a participação de
todos os trabalhadores de bancos
públicos e privados para fazer avan-
çar ainda mais a Convenção Cole-
tiva de Trabalho da Categoria”.

Programação:
08h00 – Credenciamento dos participan-
tes e café da manhã
08h30 – Composição da mesa de Aber-
tura e Inicio dos Trabalhos
08h45 – Discussão e aprovação do Re-
gimento Interno
09h00 – Painel: Sistema Financeiro Na-
cional - Palestrante: Valdecyr Pereira Rios

09h20 – Painel sobre Conjuntura Eco-
nômica - Palestrante: Andréia Ferreira –
Supervisora Técnica do Dieese/ER-MS
10h – Painel Convenção 158 OIT -
Palestrante: Valter Cruvinel
10h20 – Painel sobre Painel sobre Cam-
panha Nacional dos Bancários 2013 -
Palestrante: Willian Pereira – Diretor de
Formação da Contraf/CUT
11h00 – Debates dos/as delegados/as
sobre a exposição
12h00 – Intervalo para Almoço
13h30 – Apresentação da Consulta da
Campanha 2013
13h45- Trabalho em Grupo para discus-
são dos temas
15h30 – Plenária Final
16h45 – Eleição de Delegados(as) para
15ª Conferência Nacional dos Bancarios
17h00 – Encerramento
17h30 – Confraternização

Audiência discute terceirização
nesta sexta-feira em Dourados

O Sindicato convida a categoria
para a Audiência Pública sobre a
regulamentação da terceirização no
Brasil, nesta sexta, 28/6, às 19hs,
na Câmara Municipal de Dourados.
A iniciativa foi do vereador Elias
Ishy (PT), a pedido do Sindicato.

Segundo Janes Estigarribia, Pre-
sidente da entidade, “A pauta da
audiência foi definida por causa da
votação do Projeto de Lei 4330/
2004, de autoria do deputado fe-
deral Sandro Mabel (PMDB-GO),
que está para ser votada na CCJC
da Câmara dos Deputados e ataca
frontalmente os direitos trabalhis-
tas conquistados ao longo de déca-
das de lutas dos trabalhadores”

Ainda segundo Janes, “O tema é
de suma importância para os ban-
cários, que devem participar da au-
diência para tomarem conhecimen-
to do que está em jogo, já que a
categoria será uma das mais preju-

dicadas, caso o PL-4330 seja apro-
vado da forma que está”.

Por sua vez, Elias Ishy acredita
que Dourados não pode ficar de fora
deste debate e por isso, a convite
do movimento sindical douradense,
propôs a audiência pública, visan-
do gerar “encaminhamentos con-
dizentes às necessidades dos tra-
balhadores, sobretudo no resguar-
do dos seus direitos e na garantia
de um trabalho digno e justo”.

A audiência terá como pales-
trante William Mendes de Olivei-
ra, diretor da Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro da CUT (Contraf-CUT), que
tem acompanhado o trâmite desta
matéria no Congresso Nacional, e
terá também a participação de re-
presentantes dos sindicatos dos
bancários de Campo Grande, Dou-
rados e região, Sista-MS, Fetec-
CUT e Contraf.

“Final do Suíço” adiada
para o dia 06 de julho

A final do 26º Campeonato de
Futebol Suíço dos Bancários que
estava prevista para acontecer no
dia 22/06 foi adiada em virtude
das chuvas. A previsão agora é que
a decisão da competição, que en-
volve o Bradesco(A) e o Brades-
co(B), seja realizado no dia 06 de
julho, em virtude da realização do
3º EEBAN-MS neste sábado 29/6.

Protesto internacional
dos bancários do HSBC

Os bancários do HSBC de di-
versos países da América Latina
protestaram nesta terça 25/6 pelo
fim das demissões e das metas de-
sumanas; melhores condições de
trabalho; mais valorização dos tra-
balhadores e respeito aos clien-
tes. O Sindicato participou da
mobilização fazendo uma reunião
com os funcionários na agência do
banco em Dourados.


