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JANEIRO
Dia 1º – Entrou em vigor a medida 

provisória nº 597, assinada pela Pre-
sidenta Dilma Roussef, fruto da luta 
iniciada em 2011 por bancários, meta-
lúrgicos, petroleiros e urbanitários, com 
apoio da CUT, que isentou de Imposto 
de Renda os trabalhadores que rece-
bem até R$ 6 mil de PLR e descontos 
progressivos a quem ganha acima 
desse valor, beneficiando a todos os 
trabalhadores. 

Dia 10 – Fruto de decisão da cate-
goria em assembleia no mês de novem-
bro de 2012, onde doaram o valor do 
Imposto Sindical para ser utilizado na 
reforma da sede da entidade, a direto-
ria do Sindicato deu início as obras em 
toda a estrutura predial, auditório salão 
de festas, saunas, setor administrativo e 
área externa do prédio. Na obra foram 
investidos R$ 109.384,34, dos quais 
R$ 53.473,13, referente à doação do 
Imposto Sindical dos associados.

FEVEREIRO

Dia1º – Trabalhadores vigilantes do 
Estado, representados pelos sindicatos 
de Dourados, Campo Grande e Naviraí 
iniciaram uma greve que durou 05 dias. 
A paralização cobrava o cumprimento 
da Lei 12.740/2012, que concede 30% 
de Adicional de Periculosidade aos 
vigilantes. O Sindicato dos Bancários 
prestou irrestrito apoio a esses com-
panheiros que sempre estão presentes 
também na luta dos bancários.

Dia 20 – O dia foi dedicado à luta 
contra as medidas abusivas do Banco 
do Brasil, contidas no novo plano de 
funções comissionadas, imposto pelo 
banco sem nenhuma discussão com 
os funcionários e que impunha perdas 
salarias de até 16,25%.

No mesmo dia, os diretores dos 
sindicatos filiados a Fetec-CUT/CN, fun-
cionários do Bradesco, entre eles, Janes 
Estigarribia, Edegar Martins, Euclésio 
Carollo e Ivanilde Fidelis, de Dourados, 
participaram , em Brasília, um Encontro 
Regional dos Funcionários do Brades-
co, onde definiram as prioridades das 

reivindicações a serem pautadas com 
o banco em 2013.

Dia 21 – Depois de 10 anos o 
Sindicato de Dourados conquistou 
novamente a liberação de um dirigente 
sindical da Caixa Econômica Federal. A 
partir desta data, Edson Claudio Rigoni, 
passou a atuar na entidade, ficando a 
disposição da categoria, em especial 
nas demandas dos trabalhadores da 
Caixa.

MARÇO
Dia 05 – Carlos Longo, diretor 

do sindicato e funcionário do Banco 
do Brasil, se reúne em Brasília com a 
diretora da CASSI, Mirian Fochi, para 
cobrar explicações e providências so-
bre a suspensão, sem aviso prévio, do 
atendimento médico hospitalar aos 
associados da CASSI nos hospitais de 
Dourados.

Dia 06 – 7ª Marcha das Centrais 
Sindicais reúne mais de 50 mil traba-
lhadores nas ruas de Brasília – Tendo 
como mote “Em defesa da Cidadania, 
do Desenvolvimento e da Valorização 

do Trabalho”. No final da mesma repre-
sentantes das centrais se reuniram com 
a Presidente Dilma Rousseff e entrega-
ram a pauta da classe trabalhadora.

Dia 08 – Dia Internacional da Mu-
lher – Igualdade na vida, no trabalho 
e na sociedade. Foi com esse entendi-
mento que as mulheres celebraram, 
em todo o País, mais uma jornada de 
luta. Na base de Dourados a diretoria 
do Sindicato percorreu todos os lo-
cais de trabalho nos 13 municípios, 
entregando uma flor/bombom em 
homenagem as bancárias e demais 
trabalhadoras nos bancos, além de 
distriburem também um Jornal Espe-
cial as bancárias.

Dia 10 – Jurídico do Sindicato ob-
tém vitória em Ação Coletiva contra a 
Caixa e em favor dos avaliadores execu-
tivos de penhor. A empresa foi conde-
nada ao pagamento de gratificação de 
“quebra de caixa” e reflexos sobre férias 
acrescidas do terço legal, gratificações 
natalinas, horas extras pagas e FGTS.

Dia 19 – Dirigentes sindicais do 
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ABRIL
Dia 02 – Dirigentes Sindicais do 

HSBC da base da Fetec-CUT/CN, entre 
eles, José Carlos Camargo Roque, de 
Dourados reuniram-se em Cuiabá(MT) 
para debater as questões específicas 
do banco, como o plano de saúde, 
previdência própria, assedio moral, 
condições de trabalho e garantia de 
emprego.

Dias 04 e 05 – Aconteceu em São 
Paulo o Encontro Nacional dos Funcio-
nários do Banco Itaú com a presença de 
Raul Verão de Dourados.

Também no dia 04, depois de 35 

Itaú, da Região Centro Norte, filia-
dos a Fetec-CUT/CN, entre eles Valdinei 
Araújo (Dinei) do Sindicato de Doura-
dos, reuniram-se em Cuiabá-MT, onde 
debateram e definiram as propostas 
regionais a serem levadas ao Encontro 
Nacional que aconteceria nos dias 2, 3 
e 4 de abril em SP.

Dia 20 – Foi mais um Dia Nacional 
de Luta, contra o plano de funções do 
Banco do Brasil. Em Dourados o Sindi-
cato coordenou paralização durante 
toda a manhã, com retardamento na 
abertura em 02 horas na agência do 
banco, situada na Av. Weimar G. Torres.

Dia 22 – Os Sindicatos de Doura-
dos e de Campo Grande reuniram-se 
com o presidente da Contraf-CUT, 
Carlos Cordeiro, na capital do Estado. 
Em pauta estava a organização do 
Encontro Estadual de Bancos Públicos 
e o 3º EEBAN (Encontro Estadual dos 
Bancários do MS).

No mesmo dia os diretores Janes 
Estigarribia e Laudelino Vieira, reuni-
ram-se, também em Campo Grande, 
com a Gerente Regional do Santander, 
Lauren Christina, para cobrar providên-
cias sobre a falta de funcionários e as 
condições de trabalho nas agências de 
Dourados.

MAIO
Dia 1º - No Dia do Trabalhador, as 

principais centrais sindicais, entre elas a 
CUT, fizeram atividades em todo o País 
para reivindicar do governo o controle 
da inflação para não prejudicar os salá-
rios e pela Pauta da Classe Trabalhadora.

Dia 07 – Funcionários do Bradesco 
lançaram a Campanha Nacional de 
Valorização dos Empregados da insti-
tuição. O ato contou com entrega de 
Jornal ao Cliente e cobrando do banco 
melhorias no plano de saúde, melhores 
condições de trabalho, mais segurança 
e o fim do assédio moral e das demis-
sões, além de mais contratações.

De 15 a 17 – Encontro Nacional 
dos Funcionários do HSBC em Curitiba-
-PR – Com a participação de quase 
100 funcionários do banco, entre eles 
o diretor do Sindicato de Dourados e 
Região, Eduardo Mulinari, as discussões 
foram divididas em três eixos principais: 
Emprego, Remuneração e Saúde e Con-
dições de Trabalho.

De 17 a 19 – Dourados e Região 
presentes no 24º Congresso do BB e no 
29º Congresso da Caixa, ambos realiza-
dos na mesma data em São Paulo – Na 
Caixa o representante foi Edson Cláudio 
Rigoni e no BB, Carlos Alberto Longo.   

Dia 17 – Posse da nova Diretoria 
da CUT-MS eleita durante Congresso 
Extraordinário realizado de 11 a 13/04 
em Corumbá. Na nova composição 
foram empossados Genilson Duarte, 
do Sinstsprev-MS, na presidência e na 
direção, entre outros, os diretores do 
Sindicato Raul Verão e Laudelino Vieira.

Dia 21 – Eleição para a composição 
da Nova Diretoria e Conselho Fiscal, 
gestão 2013/2016 – Com Chapa Única 
registrada com o nome “Fortalecendo 
o Ramo Financeiro”, encabeçada por 
Janes Estigarribia, do Bradesco, foi 
eleita, com 98,5% dos votos válidos, a 
nova diretoria da entidade. No mesmo 
pleito, em eleição independente da di-
retoria, eram também eleitos os novos 
representantes ao Conselho Fiscal, com 

três titulares e três suplentes.
Dia 22 – 1º Encontro Regional de 

Bancárias do Centro Norte – Com as 
participações dos diretores de Dou-
rados, Ivanilde Fidelis, Walter Ogima, 
Raul Verão e Laudelino Vieira, com três 
eixos: Igualdade de Oportunidades, fim 
do assédio moral e da discriminação e 
relações compartilhadas, entre outros 
assuntos discutidos em Brasília-DF. 

Dias 23 e 24 – Assembleia Ordi-
nária da Fetec-CUT/CN em Brasília-DF, 
com participação dos diretores Walter 
Ogima, Laudelino Vieira Ivanilde Fidelis 
e Raul Verão. Na programação, Análise 
de Conjuntura, e Avaliação da Campa-
nha Nacional 2012, com o presidente 
da Contraf-CUT, Carlos Cordeiro.

Também no dia 23/05 os bancários 
do Santander em todo o País, realiza-
ram mais um Dia de Luta pela falta de 
funcionários e pela prática antissindical 
do banco. Em Dourados, a agência da 
Rua Nelson de Araújo não abriu as 
portas nesse dia.

Dia 27 – Bancários do Itaú pararam 
por valorização – Com fechamento da 
agência da Nelson de Araújo durante 
todo o dia, o protesto fez parte do 
calendário nacional elaborado pela 
COE (Comissão de Organização dos 
Funcionários do Itaú) pela valorização 
dos funcionários. 

Dia 29 – 1º Encontro Regional de 
Bancários do Santander – Preparatório 
ao Encontro Nacional, com a participa-
ção de Laudelino Vieira, de Dourados, 
quatro eixos principais nortearam os 
debates: Emprego, Saúde, Condições 
de Trabalho e Remuneração.

Dia 31 – Nova Diretoria e Conselho 
Fiscal do Sindicato são empossados 
para o mandato 2013/2016 – A soleni-
dade aconteceu no Restaurante Paladar 
em Dourados.

dias de suspensão os hospitais de Dou-
rados voltavam a atender pela CASSI. 
O reestabelecimento só aconteceu 
depois de muita pressão do Sindicato, 
com reunião na CASSI em Brasília e 
outras manifestações em Dourados, 
inclusive com retardamento em 02h 
na abertura de uma de suas agências 
na cidade.

De 11 a 13 – Congresso Extraordi-
nário da CUT-MS elegeu nova diretoria 
no Estado – Com a participação de 
delegados do Sindicato de Dourados 
e Região o Congresso, que foi uma ex-
tensão no 9ª CECUT realizado em 2012, 
aconteceu em Corumbá-MS.

Também no dia 11/04 os Bancários 
do Santander cruzaram os braços por 
24h em Dia Nacional de Luta, coorde-
nada pelo Sindicato, com distribuição 
de carta aberta aos clientes, que pedia 
apoio e solidariedade. A manifestação 
exigia seriedades nas negociações com 
o banco. 

Dia 17 – O Sindicato realizou a 
assembleia para a abertura do Pro-
cesso Eleitoral que elegeu a sua nova 
diretoria. Na oportunidade foi eleita 
também a Comissão Eleitoral, respon-
sável, junto com a diretoria executiva, 
por conduzir os trabalhos do processo 
eleitoral,  composta pelos bancários 
Fernando Missiato do Bradesco e João 
Marques e Paulo Zanoni, ambos do 
Banco do Brasil. 

Ainda no dia 17, o Sindicato re-
alizou o Lançamento da Campanha 
Nacional dos Funcionários do Itaú em 
Dourados. A atividade contou com a 
presença dos diretores da entidade nas 
agências dialogando com os funcioná-
rios e apresentando a pauta construída 
no Encontro Nacional realizado no 
início do referido mês em São Paulo.

Dia 20 – Teve início o 26º Campe-
onato dos Bancários de Futebol Suíço 
de Dourados e Região – A competição 
contou com a participação do Bradesco 

A; Bradesco B; Santander; Caixa Weimar 
e Itaú.

JUNHO

Dia 1º – Sindicato passou a ter 
nova assessoria jurídica – Depois de 20 
anos contanto com relevantes serviços 
prestados na defesa dos direitos dos 
bancários, Dr. Aquiles Paulus, 
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JULHO
Dia 02 – Bancários protestam pelo 

caos no “Saúde Bradesco” – A suspensão 
do atendimento nos hospitais, pelo 
plano de saúde do banco, causou trans-
tornos aos funcionários e foi motivo de 
protesto coordenado pelo Sindicato 
com retardamento em 1 hora na aber-
tura das Agências Centro e Prime em 
Dourados.

Dia 04 – Movimento Sindical se 
une e protesta contra o Projeto 4330 
da terceirização, na Praça Antônio João 
em Dourados – Além dos bancários, 
diversas outras categorias também 
participaram do ato que aconteceu em 
todo o País, sob orientação da CUT.

Dia 06 – Bradesco(B) sagra-se cam-
peão no Futebol Suíço – Em decisão 
envolvendo duas equipes do banco, 
(A e B), a segunda saiu vitoriosa, pelo 
placar de 5 gols a 2, da 26ª edição da 
competição que durou mais de 2 meses.

Dia 11 – Mais um protesto na Praça 
contra o PL-4330, em Dia Nacional de 
Luta. Um dos lemas do protesto que 
reuniu representantes de diversas ca-
tegorias foi: “País de primeira não pode 
ter emprego de terceira”, em alusão ao 
projeto que escancara a terceirização. 
A pauta contava também com reivin-
dicações como melhorias na educação, 
saúde, transporte, fim do fator previ-
denciário e pelas reformas políticas e 
agrárias.

De 19 a 21 – Reunidos em São 
Paulo, na15ª Conferência Nacional dos 
Bancários, os 630 delegados represen-
tantes de todo o País, entre eles Janes 
Estigarribia e Walter Ogima do Sindicato 
de Dourados, discutiram e deliberaram 
sobre a pauta de reivindicações que foi 
entregue a Fenaban no dia 30/07.

Dia 24 – Sicredi e Sicoob recebem 

da Contraf-CUT.
Dia 29 – No 3º Encontro Estadual 

dos Bancários – 3º EEBAN-MS – Com 
cerca de 60 participantes, bancários das 
bases de Dourados e Campo Grande 
discutiram e deliberaram propostas 
para a Campanha Salarial 2013, que fo-
ram levadas pelos delegados, também 
eleitos no Encontro, à 15ª Conferência 
Nacional dos Bancários em São Paulo.

AGOSTO

Dia 1º  – Depois de quase 60 dias e 
várias cobranças e protestos do Sindi-
cato, com novo protesto e fechamento 
das Agências Centro e Prime neste dia, 
feita durante todo o dia 01/08, final-
mente o banco se mexeu e chegou a um 
acordo com os hospitais de Dourados 
que voltaram a atender pelo “Saúde 
Bradesco” já a partir do dia 02 de agosto.

Dia 02 – Em ato conjunto entre 
bancários de Dourados e de Campo 
Grande foi lançada oficialmente em 
Dourados a Campanha Salarial dos 
Bancários 2013 – Com ato público em 
frente ao Banco do Brasil e arrastão 
pelas demais agências da cidade, com 
carro de som, faixas e panfletagem.

Dia 06 – Nesta data a classe tra-
balhadora protestou, mais uma vez, 
contra o PL-4330. O Ato fez parte do Dia 
Nacional de Luta convocado pela CUT 
e acontecida em todo o País. Em Dou-
rados a manifestação ocorreu durante 
toda a manhã em frente ao Banco Itaú 
que teve a sua abertura retardada em 
01 hora.

Dias 13 e 14 – O PL-4330 estava 
previsto ser votado na CCJC da Câmara 
dos Deputados no dia 14/08, mas o 
Movimento Sindical, com a presença do 
Sindicato de Dourados, representado 
pelos diretores Laudelino Vieira, Valdi-
nei Rodrigues, Walter Ogima, Edegar 
Martins e Edson Rigoni, fizeram pressão 
e vigília em Brasília desde o dia anterior 
evitando a sua votação.

Dias 16 e 17 – Dirigentes sindicais 
CUTistas, entre eles os bancários, bus-
cando se capacitar para melhor defen-

solicitou sua rescisão contratual e o 
Sindicato passou a ser assessorado pelo 
Escritório Jacques Advocacia.

Também no dia 1º – Depois de pes-
quisa feita com os trabalhadores sobre 
o que eles pretendiam reivindicar, o 
Sindicato se reuniu com uma Comissão 
de Funcionários dos Sicredis para anali-
sar os dados da mesma e construir em 
conjunto a pauta de reivindicações, era 
o segundo passo da campanha salarial 
2013 nas cooperativas.  

De 03 a 07 – Sindicato participa de 
curso sobre terceirização em SP – Em 
momento conjuntural marcado pela 
tramitação do PL-4330 que determina 
o regime de terceirização total e legaliza 
a precarização das relações de trabalho 
no Brasil, com a participação de Walter 
Ogima do Sindicato de Dourados, a 
Contraf-CUT realizou curso de capacita-
ção sobre o tema em Nazaré Paulista-SP.

Dia 05 – Sindicato faz parceria 
com Secretaria de Saúde do Município 
visando promover à prevenção e con-
trole das DSTs HI/Aids e hepatites virais 
e doenças relacionadas. O trabalho, 
coordenado pela Diretora de Saúde, 
Ivanilde Fidelis, foi realizado nas agên-
cias bancárias. 

Dia 06 – Diretores do Sindicato de-
batem negociação coletiva em Campo 
Grande – Raul Verão e Laudelino Vieira, 
participaram do evento promovido 
pelo Escritório do Dieese/MS de um 
debate com o tema: “Negociações Co-
letivas, Crescimento e Salários”.

Dia 20 – Dia Nacional de Luta na 
Caixa – Em Dourados o Sindicato co-
ordenou o manifesto dos funcionários, 
que retardou a abertura da agência 
centro em uma hora, pelo fim das me-
tas abusivas, com modelo adequado 
de agências e contratação de mais 
empregados.

Dia 28 – O Vereador Elias Ishy (PT) 
em parceria com o Sindicato, realizou 
Audiência Pública para discutir a terce-
rização no País e suas consequências 
nocivas aos trabalhadores, caso o PL-
4330 seja aprovado, os palestrantes 
foram Andréia Ferreira do Dieese/ER-MS 
e Wilian Mendes, diretor de formação 

minuta de reivindicações dos trabalha-
dores – Depois de ter sido amplamente 
discutida e aprovada pelos funcionários 
em assembleia no dia 17/07, a pauta 
dos trabalhadores foi protocolizada 
pelo Sindicato para dar conhecimento 
aos patrões. 

Dia 27 – II Festa Julina dos Bancá-
rios – Realizada nas dependências da 
entidade a tradicional festa da cultura 
brasileira levou bancários e familiares 
a se divertirem com decoração típica, 
barracas, pipoca, quentão, pucheiro, 
doces e tradicional dança da quadrilha.

der os interesses dos trabalhadores, 
realizaram o 1º Módulo do Curso de 
Organização e Representação Sindical 
de Base – ORSB – na sede do Sindicato 
em Dourados.

Dia 22 – Dia Nacional de Luta – 
Proposto pela Contraf-CUT, fez parte 
da mobilização da Campanha Salarial 
2013. Em Dourados a manifestação foi 
na agência da Caixa da Weimar Torres e 
durou toda a manhã, com retardamen-
to na abertura da mesma em 01hora.

Dia 23 – Diretoria de Esportes, Cul-
tura e Lazer, comandada pelo diretor 
Raul Verão, realizou Torneio de Truco 
no Sindicato. 12 duplas participaram, 
com Raul Oliveira e Nelson Alves, repre-
sentantes da Caixa sendo os campeões 
e, Gilberto Benites e Ronaldo Costa do 
Santander ficando na segunda colo-
cação.

De 26 a 30 – Sindicato realizou a 
eleição para Delegados Sindicais na 
Caixa e no Banco do Brasil.

30/08 – Mobilização Nacional pela 
Pauta da Classe Trabalhadora – Em 
Dourados a manifestação aconteceu 
durante toda a manhã com centenas 
de trabalhadores concentrados na 
frente da agência Centro do Banco do 
Brasil, que ficou paralisada, inclusive 
seus caixas eletrônicos, até as 11h. Às 
09:30h aconteceu Ato Público em frente 
o banco e às 10:30h os manifestantes 
saíram em passeata pelas ruas, no cen-
tro da cidade, com carro de som, faixas 
e cartazes.

Dia 31 – O Dia do Bancário (28/08) 
foi comemorado com Almoço Bingo – 
A comemoração, já tradicional para os 
bancários da base do sindicato e seus 
familiares, foi realizada na AABB em 
Dourados.

SETEMBRO

Dia 07 – 19º Grito dos Excluídos – 
Com o lema “Juventude que Ousa Lutar 
Constrói Projeto Popular”, os movimen-
tos sociais, entre eles os bancários, e 
as pastorais, promoveram vários atos 
nos desfiles cívicos em todo o País. 
Em Dourados, entre as manifestações, 
duas chamaram a atenção do público. 
Uma com cartazes contra a maioria dos 
vereadores, que 
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OUTUBRO
Dia 1º – Presidente do Sindicato, 

Janes Estigarribia, fez uso da Tribuna 
Livre da Câmara de Vereadores de 
Dourados para denunciar a postura de 
intransigência dos banqueiros na mesa 
de negociação da campanha salarial 

foram chamados de bananas e, a outra, 
contra o prefeito Murilo Zauith, que en-
tre outras coisas foi denunciado por ter 
doado, de forma irregular, área pública 
no Aeroporto da cidade, em benefício 
de empresa particular.

Dia 12 – Assembleia aprova Greve 
por tempo indeterminado a partir do 
dia 19 – depois de quatro rodadas de 
negociações sem avanços com a Fena-
ban, a categoria deflagrou o movimen-
to paredista com mais de 80% de votos 
favoráveis. 

De 18 a 21 – Dirigentes sindicais do 
MS, MT, GO, TO e DF, entre eles Raul Ve-
rão de Dourados, participaram, na Esco-
la de Formação da CUT, em Goiânia-GO 
do Curso de Formação de Formadores.

Dias 20 e 21 – A CUT/MS realizou, 
no Auditório do Sindicato, o 2º Módulo 
do Curso de ORSB, com a participação 
de 27 dirigentes sindicais de várias ca-
tegorias, entre elas a bancária.

NOVEMBRO
Dias 08 e 09 – Sindicalistas de várias 

categorias, entre elas os bancários, con-
cluíram na sede do Sindicato o Curso de 
Organização e Representação Sindical 
de Base (ORSB), que fora realizado em 
3 módulos, sobre a coordenação da 
CUT/MS.

Dia 08 – Teve início o 1º Campe-
onato por Ordem de Chegada dos 
Bancários – Campeoche – no Campo 
Wilson José Feitosa (Wilsinho), na área 
social do Sindicato.

Dia 11 – Com a presença do Presi-
dente da Fetec/CUT-CN, José Avelino, 
o Sindicato e as Sicredis Centro Sul e 
Pantanal assinaram o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2013/2014, na sede da Si-
credi Central em Campo Grande.

Dia 14 – Em Assembleia Regional 
do DIEESE em Campo Grande, foi feito 
remanejamento na coordenação do Es-
critório Regional, assegurando vaga ao 
Sindicato dos Bancários de Dourados, a 
ser ocupada pelo diretor Raul Verão, a 
partir de 2014.  

Dia 19 – Bancários da Poupex (as-
sociação de Poupança e Empréstimo) 
que também são representados pelo 
Sindicato, aprovaram a proposta da 
empresa de 8% de reajuste para os 
salários e 8.5% nos pisos e fecharam o 
Acordo Coletivo.

Dias 21 e 22 – a CUT/MS realizou 
em Campo Grande um encontro de 
formação com os participantes do curso 
ORSB, turmas de Dourados e de Campo 
Grande, para socializarem os conheci-
mentos adquiridos nos três módulos 
anteriores.

Dia 23 –  Cumprindo o que es-
tabelece os Estatutos da Entidade, a 
Diretoria do Sindicato, reafirmando o 
compromisso com a transparência na 
execução das receitas e despesas da 
entidade, em assembleia em conjunto 
com a categoria, discutiram e deli-
beraram pela aprovação da previsão 
orçamentária para 2014.

De 28 a 30 – Os diretores do Sindi-
cato, Janes Estigarribia, Carlos Alberto 
Longo, Edson Rigoni e Ivanilde Fidelis, 
participaram, na sede da Fetec/CUT-
-CN em Cuiabá-MT, da Assembleia 
Geral Ordinária da Federação. Na pauta, 
Avaliação da Campanha Nacional 2013, 
Congresso da Federação em Abril de 
2014 e Plano Orçamentário da federa-
ção para o ano de 2014. 

DEZEMBRO

Dias 11 e 19 - Bancários do San-
tander fecharam o ano protestando 
contra a gestão do banco que vem 
se utilizando sistematicamente de 
assédio moral e praticando demissões 
injustificáveis, gerando sobrecarga 
de trabalho e o consequente ado-
ecimento de seus funcionários. Em 
Dourados, só em dezembro foram 
duas manifestações, a primeira no 

dia 11, com o fechamento das duas 
agências da cidade e a segunda no 
dia 19, onde novamente os trabalha-
dores cruzaram os braços, mas desta 
feita em apenas uma das agências, 
esta última fez parte do Dia Nacional 
de Luta, com paralisações e protestos 
em todo o país, contra o descaso do 
banco com o emprego e as condições 
de trabalho.

Dia 19 – Final do 1º Campeonato 
por Ordem de Chegada dos Bancários 
(Campeoche) encerrou atividades es-
portivas do Sindicato. A competição 
iniciada no dia 08/11, contou com a 
participação de 52 atletas que soma-
ram pontos individualmente em 08 
rodadas classifica-tórias que formaram 
as 04 equipes que disputaram o título. 
A campeã foi a equipe denominada 

dos bancários. A Tribuna foi reservada 
pelo Vereador e bancário aposentado, 
Elias Ishy (PT) que no mesmo dia apre-
sentou uma Moção de Apoio à Greve da 
Categoria, aprovada por unanimidade 
pelos demais vereadores.

Dia 07 – Em mais uma rodada de 
negociação os Sicredis apresentavam 
proposta de 8% de reajuste. A mesma 
foi analisada pela diretoria do Sindicato 
e rejeitada, fazendo com que a coope-
rativa elevasse a mesma em mais 0.5%, 
chegando aos 8.5% que fora levada 
para apreciação dos funcionários no 
dia 10/10.

Também no dia 07/10, após 19 dias 
de greve a Fenaban rompia o silêncio 
para apresentar mais uma proposta, 
7,1%, que considerada indecente foi 
rejeitada em assembleia em Dourados 
e no restante do País, com a categoria 
decidindo seguir coesa na mobilização 
paredista.

Dia 10 – Trabalhadores dos Sicredis, 
em assembleia no Sindicato, aprovaram 
a proposta patronal de 8,5% de reajuste 
nos salários e deram por encerrada a 
Campanha Salarial 2013, onde sem 
greve a negociação garantiu aumento 
real nos salários e reajuste melhor nos 
auxílios e gratificações. 

Dia 11 – Em assembleia os bancá-
rios aceitavam a nova proposta da Fe-

naban, de 8% de reajuste, e encerravam 
uma greve vitoriosa com aumento real 
nos salários, PLR maior, valorização do 
piso e novas conquistas. A paralisação 
durou 23 dias e foi a maior dos últimos 
20 anos.

“Fim das Metas Abusivas” que venceu 
a equipe “Fim do Fator previdenciário” 
pelo placar de 3 a 1. Os artilheiros foram 
Paulo Roberto e Maidana com  07 gols 
cada. O melhor goleiro o atleta Paulão 
e o campeão individual, com 40 pon-
tos, foi André Alves, filho do bancário 
aposentado e ex-diretor do Sindicato, 
Luiz Elivan Alves.


