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Aumento real de 5% e reposição da inflação
1º ENCONTRO ESTADUAL DOS BANCÁRIOS DO MS (EBAN-MS), EM DOURADOS, DEFINIU AS PROPOSTAS PARA A CAMPANHA NACIONAL

No BB e na Caixa as
pautas estão definidas

Conferência Nacional
será neste fim de semana

A Conferência Nacional reúne os
delegados eleitos nas etapas regionais
e acontece neste final de semana em
São Paulo. É o momento em que as
demandas de todo o país são discuti-
das, sendo o ponto culminante do
processo de construção da pauta de
reivindicações, nela as propostas, in-
clusive o índice de reajuste, serão
ajustadas.

A programação do evento está
definida. O credenciamento começa
às 10h do dia 29. Das 14h às 15h30,
acontece o primeiro painel sobre saú-
de e condições de trabalho. Entre

15h30 e 17h, a discussão é sobre
igualdade de oportunidades. Das 17h
às 18h, serão apresentados os resul-
tados da pesquisa nacional feita en-
tre os bancários. A abertura oficial é
às 19h.

No dia 30, as atividades come-
çam às 9h, com a apresentação do
vídeo Observatório Social. A partir
das 9h20, os participantes votam o
regimento interno. Na sequência, pa-
lestras sobre conjuntura e emprego e
remuneração. Os trabalhos em gru-
po são pela tarde. No dia 31, será a
plenária final.

As pautas específicas a serem
apresentadas aos dois bancos fede-
rais na Campanha dos Bancários de
2011 foram definidas durante o 22º
Congresso Nacional dos Funcioná-
rios do Banco do Brasil e o 27º Con-
gresso Nacional dos Empregados da
Caixa Econômica Federal (Conecef).

Os congressos aconteceram nos
dias 09 e 10 de julho em São Paulo.
A abertura dos eventos ocorreu de
forma conjunta com representantes
de diversas entidades sindicais e de
representação dos bancários. A base
do Sindicato de Dourados e Região

foi representada pelos companhei-
ros Calos Longo, do Banco do Brasil
e Leandro Ribeiro, da Caixa, ambos
da diretoria do sindicato. No total
foram 338 delegados no Congresso
do BB e 417 no da Caixa. As reivin-
dicações específicas do BB e da Cai-
xa você confere na página 3.

A pauta geral de reivindicações
da categoria, que inclui o índice de
reajuste salarial, será definida pela
Conferência Nacional dos Bancári-
os marcada para este fim de sema-
na, entre os dias 29 e 31 de julho,
também em São Paulo.

Os Bancários do Estado de Mato
Grosso do Sul irão defender aumen-
to real de 5% nos salários, como pro-
posta de reivindicação para a cam-
panha nacional 2011, além da repo-
sição da inflação – que de acordo
com o Dieese (Departamento
Intersin-dical de Estatísticas e Estu-
dos Socioeconômicos), está projeta-
da, no período entre 1º de setembro

de 2010 e 1º de setembro de 2011,
data-base dos bancários, em torno
de 7,5%.

Os trabalhadores também de-
fendem Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) de três salários
(base) mais R$ 4.000,00; valorização
do piso, buscando gradativamente a
equiparação do piso da categoria ao
salário mínimo do Dieese (R$

2.297,51).
A proposta de reivindicação foi

aprovada no sábado, 23 de julho, du-
rante o 1º EBAN-MS, Encontro Es-
tadual dos Bancários, em Dourados,
e será levada à apreciação da confe-
rência nacional, a ser realizada em
São Paulo, neste final de semana,
quando será definida a pauta final de
reivindicação da categoria a ser en-

tregue nas primeiras semanas de
agosto à Fenaban.

Além das questões econômicas,
as condições de trabalho também
fazem parte nas reivindicações dos
bancários do MS, com destaque para
o combate ao assédio moral e às me-
tas abusivas. Veja na página (3) os
pricipais itens da pauta aprovada e
os delegados eleitos.

FOTO ACIMA – Mesa de abertura dos trabalhos, composta pelas seguintes autoridades, da
esquerda para a direita: Zoia Rodrigues, Pres. da Assoc. dos Aposentados do Banespa;
Walter Ogima, da Fetec-CUT/CN; Raul Verão, Pres. Seeb-Dourados; José Coqueiro, Pres.
Seeb-CG; Miguel Pereira, da Contraf-CUT e Jeferson Borges, Pres. da CUT/MS
FOTO AO LADO – Votação durante o 1º EBAN-MS
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Justiça concede liminar contra Santander em
ação iniciada pelo Seeb-Dourados e Região

A Justiça do Trabalho
concedeu liminar que obriga
o Santander, em Dourados, a
regularizar práticas ilícitas. A
decisão proferida no dia 07/
07, foi parcialmente favorável
à ação proposta pelo Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT)
pela constatação de excesso
de jornada de trabalho dos
empregados e abuso do poder
diretivo do empregador, en-
tre outras irregularidades.

A ação foi originada com
base na fiscalização, realiza-
da no mês de janeiro de 2011,
pelo Ministério do Trabalho
e Emprego (MTE),  a pedido
do sindicato. Com a

constatação do Ministério do
Trabalho, o sindicato
protocolizou, no dia 08/04/
2011, Ação Civil Pública de
número 0000515-
95.2011.5.24.0021, que teve
liminar deferida concedendo
em parte a antecipação dos
efeitos da ação.

De posse da ação e do re-
latório do MTE, o sindicato
procurou o MPT, no dia 12/
04/2011. O Procurador do
MPT, Dr. Jeferson Pereira, se
dispôs a atuar em conjunto na
ação já protocolizada.

Entretanto, no decorrer
do processo, o advogado do
sindicato, Dr. Aquiles Paulus,

concluiu que seria mais inte-
ressante que o Ministério Pú-
blico assumisse a titulari-
dade da ação, pois poderia
acrescentar novos fatos, pelo
poder investigativo e de bus-
ca de informações.

Para que o MPT assumis-
se a ação, foi necessário re-
gistrar que o sindicato desis-
tiria da titularidade, atenden-
do ao que prevê a lei 7.347/
85 da Ação Civil Pública. No
entanto o sindicato continua
acompanhando a ação e to-
dos os procedimentos.

O Ministério Público as-
sumiu o processo no dia 21/
06/2011, acrescentando novos

pedidos e também a antecipa-
ção dos efeitos da tutela. Dos
11 pedidos feitos, o Juiz Re-
nato Luiz Miyasato, deferiu
dois, relacionados a não pres-
tação de serviços aos domin-
gos sem autorização prévia e
que o banco adotassem pro-
vidências para disponibilizar
lugar reservado às vídeo-con-
ferências, para orientação e
eventuais advertências aos
trabalhadores e, manteve no
seu despacho, os pleitos da an-
tecipação parcial da tutela já
antes deferida pelo Juiz João
Cândido enquanto o sindicato
estava, ainda, no pólo ativo da
ação.

Outros pedidos do MPT,
que são objeto dessa mesma
ação, como a condenação do
banco e da empresa Promo7
Recursos e Patrimônio Hu-
mano Ltda, por prática de
terceirização ilícita, ao paga-
mento de indenização por
danos morais coletivos, no
valor de R$ 500 mil, em re-
lação ao Santander, e, R$ 100
mil, à PROMO7, serão discu-
tidos na audiência inicial de-
signada para o dia 3 de agos-
to, às 15h20.

A ação pode ser consul-
tada no site do TRT,
www.trt24.jus.br, proc. nº
ACP 515-95.2011.5.24.0021.

Dia Nacional de Mobilização

Uma grande concentração
liderada pelo Sindicato dos
Bancários de Dourados e Re-
gião, com a participação do

Movimento Popular de Mulhe-
res, Sindicato dos Vigilantes,
Sindicato da alimentação, Fun-
cionários Públicos, Comitê Re-

gional de Defesa Popular e a
população em geral em frente
a principal agência do banco
Itaú marcou o Dia Nacional de
Mobilização da CUT, no dia 06/
07, em Dourados. A atividade
foi realizada das 09 às 10:30hs
e contou com panfletagem e
retardamento da abertura da
agência.

A mobilização atendeu a
convocação da CUT (Central
Única dos Trabalhadores), com
o objetivo de mostrar que a
maioria da população quer
mais mudanças no Brasil. A
manifestação fez parte tam-
bém do Dia Nacional de Luta
dos Funcionários do Itaú
Unibanco, contra as demissões
desse banco.

No mesmo dia, o sindica-
to fez, ainda, o lançamento da
Campanha Nacional de Valo-
rização dos Funcionários do
Bradesco, atendendo a orien-
tação da Fetec-CUT/CN, com
panfletagens em todas as agên-
cias do banco e reunião com
os funcionários na agência cen-
tro do Bradesco em Dourados.

Curso e seminários
em Campo Grande

Os diretores, Raul Verão,
Laudelino Vieira, Janes Esti-
garribia, Ronaldo Ferreira e
Joacir Rodrigues, participa-
ram, de 07 a 09/07, das Ati-
vidades do Programa Naci-
onal de Formação de Diri-
gentes da CUT, em C. Gran-
de.

No dia 07, Raul e
Laudelino participaram do
Curso de Organização e Re-
presentação Sindical de Base.
O curso teve como objetivo
qualificar os dirigentes sin-
dicais para a atuação no lo-
cal de trabalho.

No dia 08, Joacir, Janes e

Laudelino, participaram do
Seminário de Comunicação,
que teve como objetivo deba-
ter e refletir sobre o papel da
mídia na formação de consci-
ência dos trabalhadores.

Por fim, no dia 09, foi a
vez de Ronaldo participar do
Seminário de Saúde do tra-
balhador, que teve como ob-
jetivo debater e refletir so-
bre os problemas enfrenta-
dos pelos trabalhadores em
todos os setores e, ainda, qual
o papel da CUT e dos sindi-
catos no combate a
superexploração que adoece
os trabalhadores.
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Neste fim de semana,
durante a 13º Conferência
Nacional, em São Paulo,
será definida a pauta geral
de reivindicações da Cam-
panha Nacional dos Bancá-
rios. O movimento sindi-
cal já realizou pesquisa na-
cional com a categoria e
encontros e conferências
regionais, além dos Con-
gressos do BB e da Caixa.

Definida a pauta, a mi-
nuta passa ainda por refe-
rendo em assembleias nos
sindicatos e posteriormen-
te será entregue pelo Co-
mando Nacional a Fenaban,
iniciando-se o processo de
negociação. Como nos
anos anteriores não deve-
mos esperar moleza ou boa
vontade dos patrões, vora-
zes pelos lucros
exorbitantes. Nessa hora
devemos mostrar força e
união participando da cam-
panha.

A participação pode
ser de várias maneiras, mas
a principal delas é manten-
do-se bem informado. É
fundamental a busca por
informações confiáveis e
com a nossa visão, coisa
que a empresa muitas ve-
zes tenta distorcer.

O Sindicato dos Ban-
cários de Dourados e Re-
gião é o seu representante,
acompanhe as notícias e fi-
que bem informado atra-
vés do Jornal Bancário, do
Bancarinho e no
www.bancariosms.com.br,
que é atualizado diaria-
mente. Participe da campa-
nha, a informação correta
é o primeiro passo.

Reivindicações no BB

Os delegados do 22º
Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do
Brasil aprovaram a inclusão
de melhorias no Plano de
Cargos Comissionados e no
Plano de Cargos e Remune-
ração, fim do voto minerva
da Previ, fim das
terceirizações e dos corres-
pondentes bancários, a in-
tensificação do combate ao
assédio moral e às metas
abusivas, combate ao
descomissionamento, e re-
forçar o caráter público do
BB.

Outra reivindicações
aprovadas no 22º Congres-
so foram a redução da Par-

cela Previ do Plano 1 e re-
dução do PP no benefício de
risco do Previ Futuro, volta
da consulta ao corpo social.
Foi aprovado também que a
Cassi e a Previ sejam para
todos os trabalhadores dos
bancos incorporados, como
a Nossa Caixa, e a eleição di-
reta para todos os integran-
tes da Comissão Interna de
Prevenção de Acidente de
Trabalho (Cipa).

Os delegados também
decidiram denunciar o BB à
OIT por maus tratos aos
bancários incorporados, rei-
vindicar a suspensão do pro-
jeto BB 2.0 e do modelo de
agências complementares

Prioridades na Caixa

O 27º Congresso dos
Empregados da Caixa Fede-
ral definiu para a campanha
específica a luta pela
isonomia, a recomposição do
poder de compra dos salári-
os, melhorias no Saúde Cai-
xa, pagamento do tíquete e
cesta-alimentação para todos
os aposentados e pensionis-
tas e o fim da discriminação
aos empregados do REG/
Replan não saldado.

Outra reivindicações de-
finidas pelos empregados fo-
ram a realização de campa-
nhas do ponto (Sipon) e para
que a Caixa respeite o inter-
valo de 10 minutos para cada

hora de trabalho de todos os
empregados.

Sobre segurança, os em-
pregados reivindicam indeni-
zação, em caso de assalto, de
100 salários com base no piso
do Dieese ou 100 salários do
empregado vítima do assal-
to, sendo que prevalece o va-
lor maior. Compromisso da
direção da Caixa de informar
ao Sindicato quando houver
alterações significativas nos
normativos relacionados à
segurança bancária, além de
campanha de esclarecimento
junto aos empregados sobre
os riscos decorrentes de não
seguir as normas.

Pauta aprovada no 1º Encontro do MS

No último sábado, 23/7,
em Dourados, cerca de 80
pessoas, entre dirigentes sin-
dicais, delegados e autorida-
des discutiram propostas e
elegeram os representantes
do MS para a 13ª Conferên-
cia Nacional da Categoria,
que acontece neste fim de se-

mana em São Paulo.
Foram eleitos por Dou-

rados: Raul Verão e Edegar
Martins e, por Campo Gran-
de: Iaci Azamour, Edvaldo
Franco, Neide Maria, Cicero
Santos, Valdemir Cardoso,
Benício Faustino, Janaina
Dean e José Brito.

Editorial

Joacir Rodrigues de Oliveira
Diretor e Imprensa e Comunica-

ção do Seeb-Dourados
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16º Campeonato de Futsal 2011

Teve início no dia 09 de
julho, o 16º Campeonato dos
Bancários de Futebol de Sa-
lão. Os jogos estão sendo re-
alizados na AABB (Associação
Atlética Banco do Brasil), que
cedeu o espaço, sem custos,
para os bancários.

Oito equipes, divididas
em duas chaves participam
da competição. Na Chave A
estão: Santander, Bradesco
(B), Banco do Brasil Doura-

dos e Banco do Brasil
Douradina, e na Chave B,
Bradesco (A), Bradesco Rio
Brilhante, Bradesco Fátima do
Sul/Itaporã e Itaú.

Classificam-se duas equi-
pes de cada chave, para a
semi-final e final, prevista
para acontecer no dia 27 de
agosto, em comemoração ao
dia dos bancários. Até agora
já foram realizadas  duas ro-
dadas. (ver tabela ao lado).

Dia dos Bancários,
28/8. Vem aí a festa!!!

Visando um melhor
acompanhamento do cres-
cente aumento das doenças
relacionadas ao trabalho,
como as depressões
pscológi-cas, e as LER/
DORT (siglas para Lesões
por Esforços Repetitivos e
Distúrbios Osteo-muscu-
lares Relacionados ao Tra-
balho), o Sindicato dos
Bancários de Dourados e
Região, através da Secre-
taria de Saúde e Ambiente
de Trabalho está fazendo
um levantamento para a
criação de um banco de
dados com as ocorrências
relacionadas à saúde da ca-
tegoria.

Os dados serão
coletados através de for-
mulário denominado de:
“Prontuário de Acompa-
nhamento e Avaliação da
Saúde do Trabalhador Ban-
cário”, que será levado até
o funcionário que esteja
afastado para tratamento
ou que passou por um tra-
tamento longo de saúde e
ainda possuem seqüelas da
doença ou acidente de tra-
balho.

O Sindicato já vem
acompanhando de perto a
situação na categoria atra-
vés do Departamento Ju-
rídico e da própria Secre-
taria de Saúde, dando
apoio, orientação e assis-
tência aos trabalhadores
acometidos de algum tipo
de problema de saúde,
principalmente os afasta-
dos.

Com as estatísticas do
banco de dados, será feito
acompanhamento mensal
de todos os casos, para que
o Sindicato promova even-
tos, ações e parcerias com
Instituições Públicas que
prestam assistência a saú-
de do trabalhador, visando
minimizar o impacto cau-
sado por essas doenças  e
traçar estratégias de com-
bate às causas que levam
ao adoecimento. Os dados
serão mantidos em sigilo
evitando-se assim qual-
quer tipo de exposição.

Saúde:
Sindicato criará
banco de dados

Correspondentes:
Seeb-Dourados acompanhará
audiência Pública em Brasília

O movimento sindical
bancário do país participará,
no dia 16/8, da audiência pú-
blica, que  discutirá o Proje-
to de Decreto Legislativo
(PDC) do deputado Ricardo
Berzoini (PT-SP), que sus-
pende as resoluções recen-
tes do Banco Central. A au-
diência será na Comissão de
Finanças e Tributação (CFT)
da Câmara dos Deputados.

Cerca de 500 dirigentes
sindicais de todo o país es-

tarão presentes para pressi-
onar os parlamentares pela
aprovação do PDC. Do Mato
Grosso do Sul sairá uma ca-
ravana com representantes
dos 6 sindicatos do Estado.
O Seeb-Dourados e Região
enviará 08 dirigentes.

O esforço é para barrar
as resoluções, que
precarizam a atividade ban-
cária, representam risco à
proteção dos dados dos cli-
entes e uma séria

Sindicato interpõe
ações no BB e CEF

Nesta semana, foram
protocoladas mais duas
ações coletivas pelo Sindica-
to dos Bancários de Doura-
dos e Região, através do De-
partamento Jurídico. A pri-
meira, no dia 22 de julho,

contra a Caixa Econômica
Federal, para incorporação do
tíquete alimentação nos salá-
rios, no 13º, nas férias e no
FGTS. O processo de nº
0001071-97.2011.5.24.0021,
aguarda audiência.

No dia 25 foi protocolada
ação de reposição do anuênio
dos funcionários do Banco do
Brasil, suprimido no ano de
1999. O processo de nº
0001055-43.2011.5.24.0022,
têm audiência de conciliação
marcada para o dia 05 de se-
tembro, às 15:55 horas.


