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

BANCARINHO
622  31/05/2012       ANO XIII     FETEC/CN-CONTRAF-CUT

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

Sindicato fecha Bradesco e
banco abre canal de negociação

Nesta quarta-feira (30/05), os
bancários fecharam durante todo o
dia mais uma agência do Bradesco
em Dourados, na sexta já haviam
paralisados mais duas. Depois da
segunda mobilização seguida, en-
fim, o banco sinalizou disposição
de resolver os problemas aponta-
dos pelos bancários. Durante a
mobilização a matriz do banco em
São Paulo fez contato com a dire-
ção do sindicato manifestando in-
teresse em negociar com os bancá-
rios.

Segundo Raul Verão, Presidente
do Sindicato, “Com a abertura da
negociação e a possibilidade con-
creta da resolução dos problemas,

por hora os bancários vão interrom-
per os protestos e aguardar as me-
didas a serem tomadas pela em-
presa que, esperamos ser
satisfatórias para os funcionários,
caso contrário daremos sequência
em nossas atividades”.

Os bancários vêm enfrentando
vários problemas no Bradesco em
Dourados, como assédio moral, prá-
ticas antissindicais, discriminação
de dirigentes sindicais, desrespei-
to a plano de segurança de agência
entre outros. O Sindicato fez vári-
as tentativas para resolver os pro-
blemas através do diálogo a nível
local e estadual, como não foi pos-
sível iniciou os protestos.

Reunião sobre isenção
de imposto na PLR

Representantes dos trabalhado-
res reúnem-se com ministro da
Fazenda, Guido Mantega, e o se-
cretário-geral da Presidência da
República, Gilberto Carvalho, para
retomar os debates sobre a isen-
ção de Imposto de Renda (IR) na
PLR (Participação nos Lucros e Re-
sultados). O encontro está marca-
do para esta quinta-feira (31/05).

A campanha pela PLR sem IR é
iniciativa dos bancários, metalúr-
gicos, químicos, petroleiros e
urbanitários com diversas ações já
realizadas desde novembro do ano
passado.

Chapa 6, apoiada pelo Sindicato
vence eleição para direção da Previ

A Chapa 6 Unidade na Previ,
apoiada pela Contraf-CUT, pela
Fetec-CUT/CN e pela maioria ab-
soluta dos sindicatos, dentre eles
o de Dourados venceu a eleição
para a renovação de parte da dire-
ção da Previ, fundo de pensão dos
funcionários do Banco do Brasil,
realizada entre 18 e 29 de maio.

A Chapa 6, que concorreu com
cinco chapas e obteve 24.935 vo-
tos foi encabeçada por Marcel Bar-
ros, ex-secretário-geral da Contraf-

CUT e ex-coordenador nacional da
Comissão de Empresa dos Funcio-
nários do BB, e formada por repre-
sentantes de entidades sindicais e
associativas de todo o país.

A posse dos novos dirigentes
acontece nesta sexta-feira, 1º de ju-
nho, para um mandato de quatro
anos.

Matéria completa e resultado fi-
nal da eleição e votos de todas as
chapas você confere no site do sin-
dicato, www.bancariosms.com.br.

Bancários retomam
negociação com HSBC
na próxima segunda

A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomam a negociação
permanente com o HSBC na pró-
xima segunda-feira (4/6), às 14h,
em São Paulo. Na pauta estarão
questões relacionadas às condi-
ções de trabalho e saúde, plano
de previdência complementar e
programa de remuneração variá-
vel. A reunião ocorre na sede da
Confederação.

Também será discutido o em-
prego, focando o novo sistema
operacional que vem sendo im-
plantado pelo banco, a necessida-
de de mais contratações e o pro-
cesso de terceirização.

Reunião com presidente
do Santander dia 06/06

Representantes dos bancários
cobraram e o Santander marcou
reunião com o presidente do ban-
co no Brasil, Marcial Portela, para
dia 6 de junho.

Os trabalhadores querem deba-
ter a situação da instituição dian-
te da crise internacional e saber
até aonde são verídicas as infor-
mações veiculadas pela imprensa
sobre uma eventual venda do ban-
co, além de reforçar que a catego-
ria exige proteção ao emprego,
melhores condições de trabalho e
garantia de seus direitos, que vêm
sendo desrespeitados pelo banco.Movimento sindical implanta

escritório do Dieese no MS
Depois de várias reuniões o mo-

vimento sindical do Estado de Mato
Grosso do Sul realizou assembleia,
na ultima terça-feira, (29/05) em
Campo Grande para fundação de
escritório do DIEESE (Departamen-
to Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos) e eleição
dos membros, das direções sindi-
cais, que irão dirigir, a partir de
então o, recém criado, escritório do
estado.

A implantação se deu com a ade-
são das seguintes entidades como
sócias: Sindicato dos Bancários de
Dourados e de Campo Grande,
Fetems, Sintel, Comerciários de

Campo Grande, Sindijus-MS,
Sinergia, Sindicato Servidores Mu-
nicipais Campo Grande e Sindicato
da Saúde.

Este é o 18º Escritório Regional
do Dieese no país e que passa, a
partir de agora, levantar dados es-
tatísticos do estado para subsidiar
as entidades sindicais filiadas. É
mais uma importante ferramenta
em defesa dos trabalhadores do MS.

O ato de criação contou com a
participação de representandes da
Fetec-CUT/CN, de três centrais sin-
dicais, entre elas a CUT, e também
da Presidenta Nacional do Dieese,
Srª Zenaide Onório.




