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Retrospectiva 2014. Ano difícil, mas de conquistas
apesar das dificuldades, aNO chegOu aO fim cOm impOrtaNtes cONquistas para a classe trabalhadOra

Os bancários começaram 2014 
usufruindo uma grande conquista de 
2013: o vale-cultura. A categoria foi 
uma das primeiras a ter o direito inclu-
ído em Convenção Coletiva de Trabalho 
nacional.

No entanto, o ano foi cheio de mu-
danças e desafios para os brasileiros, 
com os trabalhadores mantendo luta 
ferrenha na defesa dos seus direitos. A 
principal delas, a luta contra a precari-
zação do trabalho através da terceiriza-
ção, onde os bancários tiveram papel 
fundamental nas atividades em Brasília, 
com participação do nosso Sindicato.

Em relação às conquistas destaca-
mos a Campanha Nacional Unificada, 
que garantiu aos trabalhadores, depois 
de oito dias de greve, entre outras con-
quistas, reajuste de 8,5% nos salários: 
o maior aumento real não escalonado 
desde 1995 (2,2%). A valorização maior 
do piso, de 9%, que representa ganho 
real de 2,5%, além de reajuste mais alto 
também no vale-refeição (12,2%).

Em relação as campanhas salariais, 
na Poupex e financeiras foram dentro da 
normalidade, já nos Sicredis a enrolação 
foi total, com prática antissindical e tru-
culência por parte da cooperativa, com 

fechamento de acordo só em dezembro. 
Feliz 2015 – O ano novo que se 

inicia também será de desafios, mas 
com muita energia e disposição de luta 

haveremos de continuar avançando. 
Que em 2015 todos os bons desejos se 
realizem e façam o nosso Brasil avançar 
cada vez mais, com mais justiça social e 

igualdade de oportunidade para todos.
Confira nesta edição um resumo 

das principais ações do Sindicato du-
rante o ano de 2014.

enfim, acordo coletivo é aprovado nos sicredis 
Em assembleia realizada no dia 18/12, os 

trabalhadores do Sicredi aceitaram a proposta 
da empresa e colocaram fim ao impasse do 
acordo coletivo para 2014/15, que se arrastava 
desde julho.

O acordo aprovado prevê reajuste salarial 
de 7,5%,  gratificação de caixa de 12,82%, auxílio 
refeição/alimentação de 14,29%, auxílio creche/
babá de 13,33%, e adicional por tempo de 
serviço de 13,64%. 

O reajuste no salário dos trabalhadores 
corresponde há  1,1% de ganho real e auxílio 
idioma para todos os trabalhadores, além do 
compromisso de diminuição do prazo no ban-
co de horas para a negociação a ser realizada 
em 2015.

O acordo foi aprovado pela maioria dos 

presentes, onde o presidente do Sindicato, Ja-
nes Estigarribia , reforçou que toda decisão deve 
ocorrer por manifestação dos trabalhadores 
em assembleia, lamentando, ainda, o fato da 
empresa ter supostamente imposto uma lista, 

com o cabeçalho pronto para o funcionalismo 
assinar, demonstrando com isso uma afronta a 
legitima representação do Sindicato.

Vale ressaltar que tal documento não 
tem qualquer valor legal pela forma como foi 

apresentado. Esse tipo de pressão é uma prática 
arcaica condenada pelo movimento sindical, e 
trata de uma imposição que constrange e retira 
a liberdade de decisão do trabalhador(a).

Apesar da postura intransigente da 
cooperativa de crédito, os funcionários(as) 
acompanharam todos os passos das negocia-
ções de forma mobilizada, contribuindo para 
que pudéssemos conduzir as negociações 
de acordo com os anseios da maioria dos 
trabalhadores(as).

“As questões que não avançaram ficaram 
como pauta de discussão para o próximo 
acordo coletivo e vamos continuar a luta por 
mais conquistas”, disse Walter Ogima diretor 
do Sindicato e representante da entidade nas 
negociações.

FOTO: Walter Ogima, Coordenador da negociação; Janes Estigarribia Presidente 
do Sindicato e a Economista Andreia Ferreira, Supervisora técnica do DIEESE/MS 
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Retrospectiva 2014Janeiro
Direção do Sindicato inicia o ano 

com os preparativos para a realização 
do 7º Congresso dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro de Dourados e 
Região-MS, que foi realizado nos dias 
21 e 22 de março.

Dia 16 – Em assembleia, funcioná-
rios do Bradesco da base do Sindicato 
de Dourados aprovaram a renovação 
do Acordo Coletivo de trabalho sobre 
o sistema alternativo eletrônico de 
controle de jornada de trabalho (ponto 
eletrônico). O acordo firmado desde 
2011 é uma importante conquista da 
categoria no controle e proteção dos 
trabalhadores na questão da jornada.

Dia 29 – Ex-funcionários do BCN 
aprovaram em assembleia na sede do 
Sindicato em Dourados a destinação 
dos R$ 100 milhões referentes à segun-
da parcela a ser recebida da Fundação 
Francisco Conde (FFC). A história do di-
nheiro da FFC se arrastava desde 1997, 
quando o Bradesco comprou o BCN. O 
acordo, firmado com o Bradesco, bene-
ficia 3.805 trabalhadores de todo o país.

fevereiro
Dia 14 – Início das aulas na sede do 

Sindicato no Curso de Violão promovi-
do pela entidade e destinado aos ban-
cários associados e seus dependentes.  

Dia 20 – Assembleia delibera 
para os dias 21 e 22 de março as datas 
para a realização do 7º Congresso dos 
Trabalhadores do Ramo Financeiro de 
Dourados e Região-MS, elegendo tam-
bém a sua Comissão de Organização 
para auxiliar a Diretoria Executiva na 
realização do evento, que foi composta 
por Fernando S. Missiato do Bradesco, 
Juliana J. F. Marrelli do HSBC e Paulo R. 
de Castro do Santander.

Dia 23 – O então candidato a 
presidente  para a gestão 2014/2017 
da Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal da Fenae, acompanhado do Se-
cretário Geral do Sindicato e também 
funcionário da Caixa, Edson Rigoni, 
visitou a Sub-sede da Apecef Dourados 
para apresentar as proposta da Chapa 

e pedir apoio dos companheiros a sua 
eleição. 

Dia 28 – Dia Mundial de Prevenção 
contra a LER/DORT. O Sindicato, com a 
coordenação da sua diretora de Saúde 
e Condições de Trabalho, Ivanilde Fi-
delis (Fifi), realizou uma manifestação 
com carro de som e panfletagem na 
Agência Centro do Banco do Brasil em 
Dourados, para chamar a atenção da 
população sobre o problema enfren-
tado pela categoria e conscientizar 
os trabalhadores da importância da 
prevenção e do tratamento adequado. 

março
Dia 06 – O Sindicato dos Bancá-

rios participou com carro de som e 
toda a sua diretoria de atividade da 
Campanha Salarial dos Vigilantes or-
ganizada pelos sindicatos da categoria 
dos municípios de Dourados, Navirai e 
Campo Grande, com paralisação nas 
três cidades, sendo que em Dourados 
a concentração dos trabalhadores foi 
na frente da Agência Centro do Banco 
do Brasil e todas as agências bancárias 
da cidade ficaram fechadas até o meio 
dia. A atividade surtiu efeito, com os 
patrões apresentando nova proposta 
que foi aprovada em assembleia pelos 
vigilantes no dia 12 de março.

Dia 08 – Dia Internacional da Mu-
lher – A data foi comemorada pelo Sin-
dicato com uma extensa programação, 
que começou com a visita dos diretores 
da entidade, nos dias 06 e 07, visitando 
todas as agências bancárias dos 13 mu-
nicípios de sua base, cumprimentando 
as companheiras e prestando uma 
singela homenagem através da entre-
ga de uma rosa/bombom. No sábado, 
dia 08, a data foi lembrada com uma 
grande manifestação das bancárias, 
professora e demais trabalhadoras dos 
sindicatos CUTistas, na Praça Antônio 
João, centro de Dourados. Ainda na 
programação, uma palestra no Sindi-
cato das Professoras(es) com o tema 

abril
Dias 04, 05 e 06 – Foi realizado em 

Campo Grande o 9º Confetec-CUT/CN 
– Congresso Ordinário da Fetec-CUT/
CN (Federação dos Trabalhadores em 
Empresas de Crédito do Centro Norte), 
com a participação de 150 delegados, 
entre eles, representando a base de 
Dourados e Região, Janes Estigarribia, 
Walter Ogima, Raul Verão, Fernando 
Missiato, Ivanilde Fidelis e Carlos Longo, 
ambos eleitos em assembleia no dia 12 
de março. 

Dia 09 – 8ª Marcha da Classe Traba-
lhadora reuniu mais de 40 mil nas ruas 
de São Paulo, entre eles os diretores 
do Sindicato, Laudelino Vieira e Edegar 
Martins. Organizada por seis centrais 
sindicais (CUT, CGTB, CTB, UGT, Força 
Sindical e Nova Central) reuniu diversas 
categorias de todo o país e defendeu 
uma extensa pauta de interesse dos 

trabalhadores.
Dia 16 – Dia Regional de Luta no Itaú 

– Atividade realizada em toda a base da 
Fetec-CUT/CN foi em protesto pelo horá-
rio estendido, novo modelo de agência 
sem vigilantes e, ainda, pelo alto número 
de demissões. Em Dourados a Agência 
Centro não abriu as portas neste dia. 

Dia 23 – Dia Nacional de Luta no 
HSBC – Atendendo orientação da Co-
missão de Organização dos Empregados 
(COE) HSBC, os diretores do Sindicato, 
munidos de carro de som, faixas e car-
tazes, além de carta aberta aos clientes 
com o título: “HSBC: descaso no Brasil e 
no mundo” coordenaram paralisação na 
agência do banco em Dourados que não 
abriu as portas neste dia.

maio

Dia 01 – Dia Internacional do Tra-
balhador – Na data em que o movimen-
to sindical de trabalhadores reforça a 
luta cotidiana da classe trabalhadora 
por melhores condições de trabalho 
e pela valorização do salário, além da 
organização política e econômica do 
páis, o Presidente do Sindicato Janes 
Estigarribia discursou na “Tribuna Livre” 
da Camâra Municipal de Vereadores 
de Dourados, onde chamou a atenção 
para a luta dos trabalhadores, com des-
taque a da categoria bancária.  

Dia 17 – teve início o 27º Campeo-
nato de Futebol Suíço dos Bancários e 
Trabalhadores no Ramo Financeiro de 
Dourados e Região. Os jogos foram no 
Campo Wilson José Feitosa (Wilsinho), 
na área social da entidade.

Dia 20 – Jornada de Luta no San-
tander – A manifestação realizada em 
todo o país. Em Dourados ela aconte-
ceu, durante todo o expediente ban-
cário, na Agência Centro com carro de 
som, faixas e cartazes, além de panfleta-
gem feita pelos diretores do Sindicato 
denunciando a falta de funcionários, 
entre outros problemas.

Dias 23 e 24 – 1º Congresso do 
BB e Caixa do CN – No evento, em 
Brasília, bancários do BB e Caixa da 
região centro norte do país debate-
ram propostas a serem encaminhadas 

“Mulheres nos espaços de poder” fe-
chou as atividades de comemoração 
desta importante data.

Dia 12 – Assembleia no Sindicato 
elegeu como delegados para participa-
rem do 9º Congresso da Federação dos 
Trabalhadores em Empresas de Crédito do 
Centro Norte (Fetec/CUT-CN), a qual nossa 
entidade é filiada, os bancários: Fernando 
Missiato, Raul Verão, Ivanilde Fidelis, Janes 
Estigarribia e Laudelino Vieira. O evento foi 
em abril em Campo Grande. 

Dias 21 e 22 – O Sindicato realizou 
o 7º Congresso dos Trabalhadores do 
Ramo Financeiro de Dourados e Re-
gião, instância máxima de decisões dos 
bancários de nossa base, onde foram 
discutidos e aprovados pelos congres-
sistas as resoluções e o plano de ação 
que orienta o mandato da diretoria da 
entidade. O evento contou, entre ou-
tros, com a participação do Presidente 
da Contraf-CUT, Carlos Cordeiro e do 
Diretor da Fetec-CUT-CN, Jair Gomes 
e do Presidente da CUT-MS, Genilson 
Duarte.
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Junho

aos encontros nacionais dos re-
feridos bancos. Representando a 
base de Dourados, Calos Longo, 
funcionário do BB e Edson Rigoni, 
funcionário da Caixa. 

Dias 30 e 31 – Bancários das ba-
ses sindicais de Dourados e Campo 
Grande realizaram, em Dourados, 
o 4º EEBAN-MS (Encontro Estadual 
dos Bancários de Mato Grosso do 
Sul). O evento foi uma das etapas 
preparatórias da Campanha Na-
cional Unificada 2014 e teve como 
debatedores o Diretor da Contraf-
-CUT, Miguel Pereira e a Supervisora 
Técnica do DIEESE/ER-MS, Andreia 
Ferreira. Os temas debatidos foram 
emprego, remuneração, condições 
de trabalho e reestruturação do 
sistema financeiro.

Dia 27 – Ato Nacional pelo fim 
das demissões no Santander – A 
manifestação aconteceu em frente 
ao edifício Torre Santander em São 
Paulo, sede do banco no Brasil, com 
participação de dirigentes sindicais 
de todo o país, entre eles, Laudelino 
Vieira e Walter Ogima, representan-
do a base do Sindicato de Dourados 
e Região.

Dias 05, 06 e 07 – 9ª Plenária 
Estadual da CUT/MS – O evento reali-
zado em Campo Grande, preparatório 
a Plenária Nacional, contou com a 
participação de 04 delegados eleitos 
em assembleia, Ivanilde Fidelis, Janes 
Estigarribia, Raul Verão e Laudelino 
Vieira, representando os bancários da 
base do Sindicato de Dourados. Entre 
os debates, o Plebiscito Popular pela 
Reforma Política, Jornada de Traba-
lho de 40 Horas, Reforma Tributária e 
Agrária, Democratização dos Meios de 
Comunicação, entre outros.

Dias 06, 07 e 08 – Congressos Na-
cionais do BB e da Caixa – Os dois even-
tos definiram as pautas específicas dos 
trabalhadores das duas instituições que 
foram enviadas a Conferência Nacional 
da Categoria. O diretor do sindicato e 
funcionário da Caixa, Edson Rigoni, foi 
o representante da base de Dourados 
no 30º Conecef e, Carlos Longo, repre-
sentou os funcionários do Banco do 
Brasil no que foi o 25º Congresso dos 
Funcionários do BB.

Dia 24 – Assembleia dos funcioná-
rios das Sicredis, no Sindicato em Dou-
rados, discutiu e deliberou as propostas 
de reivindicações constantes da Minuta 
a ser entregue aos patrões para início 
das negociações salariais 2014.

Dia 27 – Sindicato fez a entrega 
(protocolo) da Minuta de Reivindi-
cações dos Trabalhadores no Sicredi 
Centro Sul-MS em Dourados. No Sicredi 
Pantanal, em Maracajú, a entrega foi 
feita no dia 01 de julho.

Julho
Dia 15 – Primeira rodada de ne-

gociação entre os representantes dos 
Sicredis e a Comissão de Negociação 
formada por diretores do Sindicato, 
represente legal dos trabalhadores na 
cooperativa. Sem acordo.

Dia 16 – Em assembleia no Sindi-
cato a categoria autorizou a entidade a 
ajuizar ação coletiva para a revisão da 
fórmula de cálculo das horas extras. O 
pleito se favorável pode representar um 
ganho de até 20% na remuneração das 
horas extras dos bancários.

Dia 19 – Coordenada pela Secre-
taria de Esportes, Cultura e Lazer, sob 
o comando de Raul Verão, a 3ª Festa 
Julina dos Bancários contou com a 
participação maciça da categoria e 
familiares.

Dia 21 – A convite do Sindicato, 
Rafael Matos, representante eleito 
pelo voto direto dos funcionários para 
o Conselho de Administração (Caref ) 
do Banco do Brasil se reuniu com os 
trabalhadores do banco na sede da 
entidade em Dourados.

Dias 25, 26 e 27 – Foi realizada a 16ª 
Conferência Nacional dos Bancários em 
Atibaia SP, com a participação de 697 
bancários, entre eles, o Presidente do 
Sindicato, Janes Estigarribia, como de-
legado representante da base sindical 
de Dourados e Região, quando foram 
aprovadas, a estratégia, calendário e 
a pauta de reivindicações (minuta) da 
Campanha Nacional Unificada (campa-
nha salarial).

Dia 29 – Sindicato fez o lançamento 
oficial da Campanha Salarial dos Traba-
lhadores dos Sicredis. A mobilização, 
com carro de som, faixas e panfleta-
gem, aconteceu simultaneamente 

das 08 às 10:30h em três agências em 
Dourados.

agosto

Dia 01 – Assembleia Geral na sede 
do Sindicato debateu e aprovou a Mi-
nuta de Reivindicações da categoria 
bancária definida na 16ª Conferência 
Nacional dos Bancários para a Campa-
nha Salarial.

Dia 02 – Era realizada a final do 27º 
Campeonato de Futebol Suíço dos Ban-
cários no Campo Wilson José Feitosa 
(Wilsinho), na sede social do sindicato. 
A decisão foi entre duas equipes do 
Bradesco (A e B) e para variar a equipe 
B ganhou mais uma vez, tornando-se 
tri-campeã. Os artilheiros foram Roni 
do Bradesco A e Alex do Bradesco B, já 
o melhor goleiro, Israel do Bradesco B.

Dia 07 – Entidades sindicais de 
Dourados, entre elas o nosso sindicato 
realizou atividade na Praça Antônio 
João, no centro da cidade, para divul-
gação do Plebiscito Popular da Reforma 
Política.

Dia 21 – Lançamento da Campa-
nha Nacional dos Bancários em Dou-
rados – Com o tema #queremosmais: 
Emprego, Salário, Saúde, Segurança e 
Igualdade foi lançada oficialmente a 
Campanha Salarial em Dourados, com 
ato público em frente a agência Centro 
do Bradesco e arrastão com panfleta-
gem nas agências da região central da 
cidade. Pela terceira vez seguida o lan-
çamento foi conjunto entre o Sindicato 
de Dourados e o de Campo Grande. No 
dia seguinte (22) foi a vez dos diretores 
do Sindicato de Dourados participarem 
do lançamento em Campo Grande.

Dia 22 – Jornada de Luta das Amé-
ricas no HSBC – Os bancários de todos 
os países das Américas onde o banco 
inglês atua fizeram uma série de atos 
para denunciar as más condições de 
trabalho. Em Dourados houve retarda-
mento na abertura da única agência 
do banco no município em duas horas.

Dia 25 – HSBC é autuado em fis-
calização do Ministério do Emprego e 
trabalho (MTE) após denúncia do Sin-
dicato – As irregularidades constatadas 
foram extrapolação da jornada, além 
de ausência de registro de controle de 

jornada válido.
Dia 28 – Dia do Bancário – A Direto-

ria do Sindicato visitou toda a sua base 
sindical parabenizando a categoria 
e fazendo a entrega de um chaveiro 
da entidade como homenagem aos 
trabalhadores que laboram no ramo 
financeiro.

setembro
Dia 01 – Plebiscito Popular pela 

Reforma Política – 400 entidades, en-
tre elas o Sindicato dos Bancários de 
Dourados e Região e 1800 comitês, 
com urnas espalhadas por todo o país 
iniciaram a coleta de votos que ocorreu 
durante toda a Semana da Pátria, onde 
a população era convidada a responder 
uma única pergunta: “Você é a favor de 
uma constituinte exclusiva e soberana 
sobre o sistema político?” A votação 
aconteceu até o dia 7 de setembro.

Dia 03 – Em assembleia no Sindica-
to em Dourados os trabalhadores dos 
Sicredis rejeitaram por unanimidade a 
contra proposta patronal. A decisão foi 
comunicada imediatamente a direção 
dos Sicredis.

Dia 09 – Teve início o 2° Campe-
oche dos Bancários (Campeonato de 
Futebol Suíço dos Bancários por Ordem 
de Chegada) – A competição, que de-
pois da primeira edição, caiu no gosto 
dos atletas tem disputa diferenciada. As 
equipes são formadas de acordo com a 
ordem de chegada dos atletas ao cam-
po de jogo, o que acaba por mesclar os 
times e a competição ficar equilibrada, 
com pontuação individual.

Dia 11 – Direção do Sindicato é 
surpreendida pelo comunicado, via 
telefone, do negociador das Sicredis 
dando conta que a cooperativa não 
abriria nova negociação com seus tra-
balhadores, limitando-se a dizer que a 
proposta unilateral da empresa, que 
fora rejeitada pelos funcionários, era 
a final.

Dia 15 – Dia Nacional de Luta 
cobrou proposta decente dos bancos 
– Atividade da Campanha Salarial pres-
sionou a Fenaban para que negociasse 
com seriedade com os trabalhadores. 
Em Dourados a manifestação coorde-
nada pelo sindicato agitou a região 
central da cidade das 07 às 11 horas. 
Com carro de som, faixas e panfletagem 
os bancários denunciaram a enrolação 
dos banqueiros.

Dia 18 – Posse dos Delegados 
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pleito realizado de 25 a 29 de agosto 
os delegados: Paulo Roberto, Diego 
Clink e Leonardo Oliveira, ambos do 
Banco do Brasil e, Everson Jardim, 
Elairton Gahlen, Luiz Paulo, José Wan-
der, Moisés Ricardo, Luciano de Souza, 
Benílson de Lazari, Eduardo Tavares, 
e Jefferson Marcos, tomaram posse 
em solenidade realizada na sede do 
Sindicato.

Dia 25 – Assembleia Geral delibera 
greve por tempo indeterminado – De-
pois dos banqueiros terem apresentado 
uma proposta rebaixada e considerada 
insuficiente pelo Comando Nacional 
dos Bancários, assembleias em todo o 
país aprovaram greve a partir de zero 
hora do dia 30/09. 

Dia 30 – Greve Geral nos bancos 
em todo o país – Sem nova proposta 
da Fenaban os bancários iniciaram 
uma forte greve em todo o Brasil. Em 
Dourados a categoria que já havia 
aprovado a paralisação com presença 
maciça na assembleia, mais uma vez 
não decepcionou e as agências todas 
fechadas já no primeiro dia, assim como 
em alguns municípios da base do sindi-
cato e outros que foram aderindo nos 
dias seguintes.

outubro
Dia 06 – Depois de 07 dias de greve 

que chegou a fechar 10.335 agências 
e centros administrativos em todo o 
país, forçando a Fenaban a melhorar 
sua proposta pela segunda vez, os ban-
cários decidiram em assembleia por 
fim a paralização. Também no Dia 06 – 
Mais uma vez a diretoria do Sindicato 
tenta reabrir as negociações, através 
do diálogo, com os Sicredis – Desta 
feita a reunião foi com o Presidente do 
Sicredi Centro Sul, Sadi Masiero, que 
chegou a fazer uma nova proposta, mas 
posteriormente na hora de oficializar a 
mesma voltou atrás.

Dia 13 – Resultado do Plebiscito 
Popular pela Reforma Política é entre-
gue a Presidenta Dilma Rousseff – Com 
a participação de quase 8 milhões de 
brasileiros o resultado do plebiscito 
foi entregue pela CUT e demais movi-
mentos sociais a presidenta da repú-
blica, que ao recebê-lo reconheceu a 
importância do movimento e declarou 
ser favorável a reforma. O resultado da 
votação, que envolveu mais de 1800 

comitês em todos os Estados do Brasil 
e reuniu cerca de 100 mil ativistas para 
colocar cerca de 40 mil urnas nas ruas, 
foi levado também aos membros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e, ainda, 
nos gabinetes dos parlamentares no 
Congresso Nacional.

Dia 16 – Dia de Luta no Sicredi 
cobra negociação – Há mais de quatro 
meses do início das negociações e sem 
uma proposta decente dos patrões os 
trabalhadores do Sicredi protestaram, 
sob a coordenação do sindicato, na 
frente da Agência Dourados que teve 
retardamento de duas horas em sua 
abertura.

Dia 21 – Sindicato denuncia banco 
de horas arbitrário nos Sicredis – Sem 
Acordo Coletivo de Trabalho desde 30 
de junho a cooperativa continuava a 
fazer compensação de horas de seus 
trabalhadores sem a anuência do Sin-
dicato, o que é vedado por lei.

Dia 23 – Mobilização dos traba-
lhadores arranca negociação com 
Sicredi - Depois de mais um protes-
to dos trabalhadores, desta vez na 
Agência Integração, o Sicredi resolveu 
reabrir as negociações da campanha 
salarial que estavam paradas desde o 
dia 29/08. A mobilização foi marcada 
por um fato lamentável de prática 
antisindical protagonizado pelo 
Vice-presidente do Sicredi Centro Sul, 
Edson Lazarini.

Dia 31 – Trabalhadores da Poupex 
aprovam Acordo Coletivo de Traba-
lho – Reunidos com o Sindicato dos 
Bancários na Agência de Poupança e 
Empréstimo (Poupex) em Dourados os 
trabalhadores discutiram e aprovaram 
por unanimidade a proposta patronal 
apresentada em negociação com a 
Contraf-CUT, federações e sindicatos, 
que garante os mesmos índices de 
reajuste dos bancários. Também no 
Dia 31 – Mais uma vez Sindicato tenta 
negociar com a direção do Sicredi que 
insiste na enrolação. A reunião desta 
vez aconteceu na Delegacia Regional 
do Ministério do Trabalho em Dourados 
que, a pedido do Sindicato intermediou 
a negociação, novamente sem acordo 
já que a direção da empresa mais uma 
vez se limitou a reafirmar a indisposição 
de negociar. 

novembro
Dia 11 - Dia Nacional de Luta no 

Santander – A atividade visou pres-
sionar o banco espanhol a apresentar 
uma proposta satisfatória para o Acordo 
Aditivo à CCT (Convenção Coletiva de 
Trabalho). Em Dourados o Sindicato 
esteve nas agências dialogando com 
os trabalhadores e distribuindo Carta 
Aberta aos funcionários. Nos grandes 
centros houve também paralisações 
de agências.

Dia 20 – Dia da Consciência Negra 
– Data em que se trabalha a conscien-
tização para os problemas enfrentados 

pelos negros no país.
Dia 21 – A diretoria de Esportes, 

Cultura e Lazer, coordenada por Raul 
Verão, promoveu um torneio de truco 
na sede do Sindicato, com participação 
de bancários, dependentes e sócios 
comunitários (peladeiros do campo 
de futebol).

Dia 27 – Em assembleia no Sindi-
cato a categoria discutiu e deliberou 
sobre o orçamento anual da entidade 
para o ano de 2015.

Dia 28 – Sindicato, através da sua 
diretoria de Saúde coordenada por 
Ivanilde Fidelis, promoveu palestra 
com a abordagem: A dor na coluna 
tem cura? O palestrante foi o Professor 
Doutor, Junichi Ueda, especialista em 
Medicina Oriental.

Dezembro

Sicredi foi autuado pelo Ministério do Trabalho
Em ação fiscal solicitada pelo Sindicato o Sicredi Centro Sul recebeu 04 (qua-

tro) autos de infração do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) pelas seguintes 
infrações: Prorrogar a duração normal do trabalho, em regime de compensação, 
sem convenção ou acordo coletivo de trabalho; Prorrogar a jornada normal de 
trabalho, além do limite legal de 2 (duas) horas diárias, sem qualquer justificativa 
legal; Deixar de conceder intervalo para repouso ou alimentação de, no míni-
mo, 1 (uma) hora e, no máximo, 2 (duas) horas, em qualquer trabalho contínuo 
cuja duração exceda de 6 (seis) horas; Submeter o aprendiz à prorrogação e/ou 
compensação de jornada de trabalho. 

Dia 12 – Posse Delegada Sindical – Em solenidade na sede do Sindicato, Regina 
Soares Bernardes, do Banco do Brasil foi empossada. A eleição foi complementar para 
recompor vaga aberta na composição do quadro de delegados do BB em razão de 
pedido de demissão, e aconteceu de 25 a 28 de novembro.

Dia 15 – Diretoria do Sindicato iniciou a devolução do Imposto Sindical a seus 
associados. O montante devolvido foi de R$ 75.339,52. Nossa entidade é a única no 
Estado e uma das únicas no país que faz a devolução, além do não desconto da taxa 
assistencial.

Dia 18 - Trabalhadores do Sicredi da base sindical de Dourados e Região aprova-
ram a contra proposta patronal, Depois de 6 meses de muita enrolação das coopera-
tivas finalmente as discussões do Acordo Coletivo de Trabalho é encerrado. Também 
no Dia 18, aconteceu a final do 2º Campeoche dos Bancários no Campo Wilson José 
Feitosa, área Social do Sindicato. Na foto, com coletes azuis a equipe campeã, deno-
minada “Bancários e Cia e, de vermelho a equipe “Campiochi”, vice campeã.  

BANCÁRIOS E CIA  CAMPIOCHI


