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CATEGORIA BANCÁRIA DE DOURADOS E REGIÃO FESTEJA O DIA DO BANCÁRIO COM ALEGRIA E DESCONTRAÇÃO NA AABB
Dia do Bancário comemorado com Futsal e Festa

Dourados lança Campanha Salarial nesta quinta

O Sindicato realiza, nesta quin-
ta-feira, (01/9 – data base da catego-
ria), o lançamento oficial da Campa-
nha Salarial dos Bancários 2011 em
Dourados. Será das 08 às 11 horas da
manhã, com concentração em frente
à agência do Itaú da Av. Joaquim
Teixeira Alves, com carro de som,

panfletagem e distribuição de mudas
de árvores aos bancários e a popula-
ção em geral, em alusão a falácia das
instituições financeiras que aprego-
am a sustentabilidade ao mesmo tem-
po em que viram as costas para a si-
tuação de caos vivida pelos trabalha-
dores.

Você bancário(a) deve participar
desta atividade. Além de Dourados,
os Sindicatos de Cuiabá, Barra do
Garça e Rondonópolis, da base da
Fetec-CN, também estarão fazendo o
lançamento da campanha nesta quin-
ta-feira.

O planejamento de toda a cam-
panha você confere na página 3.

Na segunda-feira, 29/8, os dire-
tores do Sindicato de Dourados e Re-
gião estiveram em Campo Grande
participando do lançamento da cam-

panha salarial dos companheiros do
Sindicato da Capital (foto), que tam-
bém estarão presentes no lançamen-
to em Dourados nesta quinta.

Em homenagem ao Dia do Ban-
cário, que é celebrado em 28 de agos-
to, o Sindicato programou três im-
portantes eventos, no sábado 27/8,
aconteceram a final do 16º campeo-
nato de futebol de salão dos bancári-
os e o tradicional almoço da catego-
ria. Na programação alusiva ao Dia
do Bancário esta, ainda, o Lançamen-
to Oficial da Campanha Nacional dos
Bancários 2011, que acontece nesta
quinta-feira (matéria da campanha
abaixo).

Os festejos começaram na ma-
nhã de sábado na quadra de esportes
da AABB, onde um bom público com-
pareceu para prestigiar a final da
competição de Futsal, que teve a equi-
pe do Santander como campeã (ma-
téria do Futsal na página 4).

Dando continuidade aos festejos,
o sindicato serviu um delicioso almo-
ço no salão de eventos da própria
AABB, onde a categoria e seus fami-
liares compareceram em grande nú-
mero, lotando as dependências do

salão, num clima de muita
descontração e alegria.

A animação musical do evento
foram da dupla sertaneja Kleber e
Kleberson, do Grupo Regional Postal
Sul e também da dupla de Maracajú
formada pelo garoto Felipe e seu avô
Belmiro.

A diretoria do sindicato agrade-
ce a direção da AABB, pela cedência
do ginásio de esportes durante toda a
competição do Futsal e, ainda do sa-
lão de eventos para a realização do

almoço, ambos sem custo para a ca-
tegoria.

Agradece ainda, os músicos que
abrilhantaram a festa sem cobrar
cachê pela apresentação, em especi-
al, ao bancário Kleberson o ex-ban-
cário Raimundo Martins, e o bancá-
rio do HSBC de Maracajú, pai do Felipe
Andrade, bem como a todos que con-
tribuíram para a realização de mais
esta exitosa homenagem do sindica-
to a categoria. Feliz Dia dos Bancári-
os a todos nós.
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Palestra sobre Assédio Moral
Os diretores do Seeb-

Dourados e Região, Ronaldo
Ferreira, Carlos Longo e Leo-
nardo Freitas, participaram
no, dia 11/8, em Campo
Grande, de uma palestra com
o tema: “Assédio Moral e Suas

Implicações à Saúde do Tra-
balhador”.

A palestrante foi Mirna
Torres Figueiró, psicóloga clí-
nica graduada pela Universi-
dade Católica Dom Bosco/MS
– UCDB (2010) Mestranda em

Psicologia também pela
UCDB e Pesquisadora/Mem-
bro do Laboratório de Saúde
Mental e Qualidade de Vida no
Trabalho do Núcleo de Estu-
dos Multidis-ciplinares em
Psicologia (NEMPS) da UCDB/
MS. O evento aconteceu na
Superintendência Regional do
Trabalho.

O Sindicato têm partici-
pado de todas as discussões
sobre esse tema, buscando a
qualificação e a troca de ex-
periências sobre o assunto,
que é de interesse dos bancá-
rios, pois o assédio moral é
freqüente na categoria.

Plenária estadual da CUT-MS
Com a participação de

mais de 120 delegados(as) a
Central Única dos Trabalha-
dores – CUT-MS - realizou
nos dias 19 e 20 de agosto,
na sede da Fetems em Cam-
po Grande, a 13ª Plenária Es-
tadual onde foram discutidos
vários temas importantes
para os trabalhadores(as) no
contexto da atual conjuntu-
ra.

O Seeb-Dourados e Re-
gião foi representado pelos
delegados Janes Estigarribia,
Ronaldo Ferreira, Carlos Lon-
go, Laudelino Vieira, Ivanilde
Fidelis e Valter Ogima. Parti-
ciparam do evento, ainda, o

Secretário Geral Quintino
Severo  e o Secretário de Or-
ganização Sindical Jaci Afon-
so, ambos da CUT nacional.

No encerramento dos
trabalhos foram eleitos,

Jefferson Borges, Sueli Veiga
e Vilson Gregório, como de-
legados para a Plenária Naci-
onal que ocorrerá em São
Paulo no mês de setembro.

 Aposentados

Sindicato restabelece benefício a bancário afastado
O bancário Amarildo

Freitas de Matos, afastado de
suas atividades laborais para
tratamento de saúde, desde
dezembro do ano passado,
viu seus problemas se agra-
varem quando recebeu alta
do INSS no dia 22 de junho
deste ano, mesmo sem con-
dição de trabalhar, conforme
atestado médico constatando
a sua inaptidão para retornar
ao trabalho.

Assim o bancário está a
dois meses sem receber o

benefício e sem o salário, já
que o banco também não se
sensibilizou com o problema,
se limitando a cumprir a lei
sem se importar para a ques-
tão humanitária a que a situ-
ação demanda.

Porém, no dia 23 de
agosto, a Justiça do Traba-
lho, através do MM. Juiz da
2ª Vara Cível da Comarca de
Dourados, atendendo a ação
judicial impetrada pelo De-
partamento Jurídico do Sin-
dicato, deferiu antecipação

de tutela de implantação do
benefício.

Segundo Amarildo a in-
terferência do sindicato dos

bancários fez toda a diferen-
ça para resolver o problema,
“só tenho a agradecer ao sin-
dicato e a presteza do depar-

tamento jurídico que me deu
todo o apoio na minha de-
manda”.

Amarildo é funcionário
do Bradesco em uma agên-
cia de Dourados e passou a
ter sérios problemas de saú-
de depois de ter sido vítima
de assédio moral na agência
em que trabalha, inclusive o
banco já foi acionado judi-
cialmente em ação
impetrada pelo mesmo de-
nunciando o assédio a que
fora vítima.

Reintegração
Ainda no Bradesco, em

Dourados, um gerente que
havia sido demitido, injusta-
mente, pelo banco, a mais de
um ano, foi reintegrado pela
justiça que determinou a sua
imediata recondução ao car-
go, na mesma função e no
mesmo local que exercia o
seu trabalho no ato da arbi-
trariedade da empresa.

Ao ser demitido o geren-

te procurou o Sindicato que
prestou todos os esclareci-
mentos e orientações de
como o mesmo devia proce-
der buscando restabelecer o
seu direito e acima de tudo
para que a justiça fosse feita.
O Sindicato da as boas vin-
das ao companheiro, e conti-
nua à disposição para qual-
quer enventualidade que pos-
sa vir ocorrer.

No dia 25/8 aconteceu
mais uma  reunião mensal
com os aposentados. Na pau-
ta a proposta de Ação do Au-
xílio Cesta Alimentação e a
Festa de Confraternização do
Dia do Bancário, quando o
Diretor do Sindicato Leonar-
do Freitas, responsável pela
organização do fórum dos
aposentados, entregou os
convites para a festa.

O advogado do Sindica-
to, Aquiles Paulus, participou
da reunião tirando dúvidas e

explicando os encaminha-
mentos para impetrar a refe-
rida ação. Foi deliberado que
a ação será impetrada por
grupo de 10 aposentados por
ação, para com isso reduzir
os custos.

Aquiles informou ainda,
que é possível discutir na jus-
tiça os valores referentes aos
aposentados que sacaram a
reserva da Previ nos últimos
20 anos, bem como a possi-
bilidade de ação para cobran-
ça do anuênio.
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Editorial

Raul Lídio Pedroso Verão
Presidente do Sindicato dos

Bancários de Dourados e
Região

Calendário de Negociações

No ultimo dia 28 come-
moramos o dia dos bancári-
os, data histórica da maior
greve da nossa categoria
ocorrida em 1951. Ao longo
desses 60 anos, muitas outras
conquistas foram obtidas pela
luta, mobilização e determi-
nação da categoria e que são
lembradas facilmente, como
exemplo, PLR, Ticket Alimen-
tação e Refeição, 13ª Cesta
Alimentação, dentre tantas
outras.

Estamos entrando nova-
mente no mês da nossa data
base, lembrando que o nosso
acordo coletivo tem validade
até 31/08 e tudo o que con-
quistamos até hoje passa no-
vamente pela mesa de nego-
ciação. Portanto precisamos
estar atentos e mobilizados
para os desafios que estão à
nossa frente.

Repor a inflação não sig-
nifica aumento de salário, so-
mente aumento real como
conquistamos nos últimos 07
anos é capaz de manter o
equilíbrio do poder de com-
pra. Manter as conquistas e
avançarmos em outras de-
pende única e exclusivamen-
te do tamanho da nossa força
e, se cada um fizer sua parte
não tenho duvidas que  avan-
çaremos ainda mais nesta
Campanha Salarial.

Fiquem atentos as infor-
mações do sindicato, através
dos boletins informativos, do
site e do jornal “O Bancário”.
As decisões da campanha são
dos bancários.

História: 60 anos do Dia do Bancário
O ano de 1951 ficou mar-

cado na história dos bancári-
os. Naquele momento, a ca-
tegoria decidiu lutar por me-
lhores salários e condições de
trabalho. Entre as reivindica-
ções, reajuste de 40%, salário
mínimo proporcional e adici-

onal por tempo de serviço. As
conquistas, no entanto, não
viriam fácil.

Todas as tentativas de
negociação fracassaram e, em
28 de agosto, os bancários
decidiram entrar em greve.
Depois de 69 dias parados, os

trabalhadores conseguiram
arrancar 31% de reajuste.

De lá para cá, muitas con-
quistas foram arrancadas dos
banqueiros, como o 13º salá-
rio, a extinção dos trabalhos
aos sábados, PLR (Participa-
ção nos Lucros e Resultados),

assistência médica, mesa de
negociação unificada, tíquete-
refeição/alimentação e licen-
ça-maternidade de 180 dias,
dentre outras conquistas sem-
pre arrancadas com muita
luta.

Planejamento da Campanha Salarial
Com a divulgação do ca-

lendário de negociações e a
Campanha Nacional dos Ban-
cários chegando ao seu mo-
mento decisivo, a diretoria do
Sindicato reuniu-se no último
dia 24 de agosto para fazer
um planejamento estratégico
da Campanha Salarial deste
ano.

Embora a campanha seja
nacional, cada sindicato defi-
ne como mobilizar a catego-
ria na sua base, levando a
campanha para dentro das
agências. No planejamento a
diretoria definiu o lançamen-
to oficial da campanha para
esta quinta-feira e, ainda, um
calendário de reuniões em
todas as agências e manifes-
tações públicas em algumas
cidades da base. Confira o que
foi definido:

27/8 - Divulgação da

Campanha no Almoço de Con-
fraternização do Dia do Ban-
cário;

29/8 - Participação no
Lançamento da Campanha
em Campo Grande;

01/9 – Lançamento da
Campanha em Dourados;

De 01 a 23/9 - Reuniões
nas agências em Dourados;

De 08 a 20/9 – Reuniões
nas agências da base;

Fenaban
1ª rodada: 30 e 31 de

agosto - emprego e reivindi-
cações sociais;

2ª rodada: 5 e 6 de se-
tembro - saúde e condições de
trabalho;

3ª rodada: 13 de setem-
bro – remuneração.

Caixa
1ª rodada: 02 de setem-

bro - Pauta: Funcef, Prevhab,
aposentados e segurança ban-
cária;

2ª rodada: 08 de setem-
bro - Pauta: condições de tra-
balho, destacando os itens de
saúde do trabalhador e Saúde

Caixa;
3ª rodada: 14 de setem-

bro - Pauta: carreira, jornada
e isonomia de direitos entre
os novos e antigos emprega-
dos.

Banco do Brasil
Até o fechamento da edi-

ção do Jornal O Bancário ain-
da não havia sido divulgado
o calendário de negociações
com o Banco do Brasil.

As negociações específi-
cas das instituições públicas
ocorrem ao mesmo tempo
em que são realizadas as ro-
dadas gerais de toda a cate-
goria com a Fenaban.

MANIFESTAÇÕES NA
REGIÃO:
08/9 - Em Deodápolis;
13/9 - Em Rio Brilhante;
15/9 - Em Maracajú;
20/9 - Em Fátima do Sul.

Reivindicações
Reajuste Salarial: 12,8%

(5% de aumento real mais a
inflação projetada de 7,5%);

PLR - Participação nos
Lucros e Resultados: Três sa-
lários mais R$ 4.500,00;

Pisos: Portaria - R$
1.608,26 -Escritório - R$
2.297,51 - Caixa - R$ 3.101,64
- 1º Comissionado - R$
3.905,77 - 1º Gerente - R$
5.169,40;

Vales Alimentação e Re-
feição e auxílio-creche/babá:
Salário Mínimo - R$ 545,00;

PCCS - Plano de Cargos,
Carreiras e Salários: Para to-
dos os bancários;

Auxílio-educação: Paga-
mento para graduação e pós;

Emprego: Ampliação das
contratações - Fim da
rotatividade - Combate às
terceirizações - Garantia con-
tra dispensas imotivadas
(Convenção 158 da OIT) -
Banco para todos, sem
precarização;

Outras prioridades:
Cumprimento da jornada de
6 horas - Fim das metas
abusivas - Combate ao assé-
dio moral e à violência
organizacional - Segurança
contra assaltos e adicional de
30% de risco de morte - Pre-
vidência complementar para
todos - Contratação da remu-
neração total - Igualdade de
oportunidades.
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Protesto contra resoluções do Banco Central
Bancários de todos os estados do

Brasil deslocaram-se em comitivas até
Brasília para protestar contra o Ban-
co Central. O ato na manhã da terça-
feira, 16/8, denunciou à população as
resoluções editadas pela instituição,
que precarizam o trabalho bancário,
e contou com a participação de cerca
de 700 trabalhadores. Do Mato Gros-
so do Sul foram 25, sendo 08 de Dou-
rados.

O presidente do Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região, Raul
Verão fez uso da palavra no ato pú-
blico em frente ao Banco Central con-
denando as resoluções do Banco Cen-
tral que escancara a terceirização co-
locando em risco o emprego dos ban-

cários e precarizando o trabalho dos
terceirizados. Além de Raul estiveram
em Brasília os diretores, Carlos Lon-
go, Ronaldo Ferreira, Valdinei Araú-
jo, Laudelino Vieira, Valter Ogima,
Edegar Martins e Joacir Rodrigues.

Ao final, os manifestantes fize-
ram a lavagem da rampa da sede do
BC – com direito a água de cheiro,
rosas brancas, baianas e tambores – e
pediram bênçãos em defesa da inclu-
são bancária de toda a sociedade

A atividade antecedeu a partici-
pação dos bancários e outros traba-
lhadores ligados à Central Única dos
Trabalhadores (CUT) na audiência
pública da Comissão de Finanças e
Tributação da Câmara dos Deputados,

que discute o Projeto de Decreto
Legislativo (PDC) nº 214/2011, de au-
toria do deputado federal Ricardo

Berzoini (PT-SP), que trata da suspen-
são das resoluções do Banco Central
sobre os correspondentes bancários.

Santander é campeão do Futsal dos Bancários

Numa partida bastante disputada
e de alto índice técnico a equipe do
Santander sagrou-se campeã do 16º
Campeonato de Futebol de Salão dos
Bancários 2011, na final da competi-
ção neste sábado, 27/8.

No tempo normal as equipes em-
pataram em 2 a 2, gols de Dimas e
Juninho para o Santander e Serginho
e Tiagão para o Bradesco.

Na prorrogação, mais um empa-
te em dois gols, depois de um primei-
ro tempo eletrizante, onde saíram
mais 4 gols em 5 minutos, terminan-
do a partida empatada em 4 a 4.

Nas penalidades o Santander le-
vou a melhor, vencendo por 2 a 1, com
gols de Rodolfo e Juninho, o penalti
do Bradesco foi convertido por Alex.

Entrega de troféu a equipe campeã, feita
pelo presidente do Sindicato Raul Verão

Entrega de troféu a equipe vice-campeã, feita
pelo companheiro Raul da Caixa

Artilheiros

Na disputa pela artilharia da com-
petição ficaram os atletas  Dimas do
Santander e Alex, do Bradesco “B”,
ambos com 5 gols cada.

Melhor Goleiro

O melhor goleiro da competição
foi o atleta Israel, do Bradesco “B”,
na foto recebendo o seu troféu das
mãos do diretor de imprensa do sin-
dicato, Joacir Rodrigues.

A equipe do Bradesco “A” ficou
com a terceira colocação da compe-
tição que foi realizada no ginásio de
esportes da AABB (Associação Atléti-
ca Banco do Brasil), tendo início no
dia 09 de julho com as participações
do Santander, Bradesco (A), Bradesco
(B), Banco do Brasil Dourados, Ban-
co do Brasil Douradina, Itaú Doura-
dos,  Bradesco Rio Brilhante e
Bradesco Fátima do Sul/Itaporã.


