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O 3º EncOntrO Estadual dOs BancáriOs dO MatO grOssO dO sul fOi rEalizadO nO últiMO sáBadO EM dOuradOs
Definidas as prioridades do Estado no 3º EEBAN-MS

O 3º EEBAN-MS realizado em 
Dourados no último sábado, 29/6, 
com as participações dos bancários 
de Dourados e Região e de Campo 
Grande e Região discutiu e aprovou 
as propostas que serão levadas à 15ª 
Conferência Nacional.

As discussões se deram dentro 
de quatro eixos temáticos: Emprego; 
Remuneração; Reestruturação do 
sistema financeiro e, Condições de 
trabalho.

A composição da mesa de aber-
tura dos trabalhos contou com os 

coordenadores, Benício Faustino, do 
Seeb-Campo Grande e, Raul Verão, do 
Seeb-Dourados, além de Janes Esti-
garribia, presidente do Sindicato de 
Dourados, Iaci Azamor, presidenta do 
Sindicato de Campo Grande, Wilian 
Mendes, diretor da Contraf-CUT e 
Walter Ogima diretor da Fetec-CUT/
CN e do Sindicato. 

O evento contou com cerca de 
60 participantes e apresentação de 
4 painéis que embasaram a discussão 
das propostas. 

O primeiro painel tratou do Siste-

ma Financeiro Nacional, tendo como 
palestrante Valdecyr Pereira Rios do 
Seeb-Campo Grande; O segundo pai-
nel foi sobre Conjuntura Econômica e 
a palestrante foi Andréia Ferreira, Su-
pervisora Técnica do Dieese/ER-MS; 
O terceiro painel discutiu a Conven-
ção 158 da OIT (que veda a demissão 
imotivada), tendo como palestrante 
Valter Cruvinel, do Seeb-Campo 
Grande e, fechando as apresentações, 
o quarto painel tratou da Campanha 
Nacional dos Bancários 2013, com o 
palestrante Willian Mendes, Diretor 

de Formação da Contraf/CUT.
O Encontro elegeu, ainda, os de-

legados das duas bases sindicais que 
participarão da 15ª Conferência Na-
cional dos Bancários, que acontece de 
19 a 21 de julho em São Paulo, onde 
os mesmos defenderão as propostas 
aprovadas no 3º Encontro Estadual 
dos Bancários do MS.

As principais propostas delibe-
radas e os delegados eleitos no 3º 
EEBAN-MS você confere na página 
3 desta edição do JB.

Bancário, com o PL-4330 o seu emprego está em risco

Bancário(a), atenção! Está em 
vias de votação na Comissão de 
Constituição de Justiça e Cidadania 
(CCJC), da Câmara dos Deputados, 
uma das maiores ameaças já conhe-

cidas aos direitos conquistados pelos 
trabalhadores em todos os tempos: 
o Projeto de Lei 4.330, do deputado 
Sandro Mabel (PMDB-GO), que vai à 
votação na CCJC no dia 09/07.

No dia 28/06 o Vereador Elias 
Ishy, em parceria com o Sindicato, re-
alizou Audiência Pública para discutir 
o assunto. Os palestrantes foram: 
Andréia Ferreira do Dieese/ER-MS 
e, Willian Mendes – Diretor de For-
mação da Contraf/CUT. A audiência 
contou ainda com a participação do 
presidente da FETEC-CUT/CN, José 
Avelino Neto.

“A intenção da proposta é regula-
mentar a prática da terceirização no 
país segundo uma ótica eminente-
mente empresarial. Caso esse PL seja 
aprovado, será uma porta aberta para 

que todos os bancários sejam trocados 
por prestadores de serviços, mais ba-
ratos”, explica Wilian Mendes.

Na audiência foi aprovado um do-
cumento, encaminhado ao Congresso 
Nacional, contestando o PL-4330, 
além da deliberação da participação 
das categorias locais nas mobilizações 
contra a sua aprovação. 

Nesta quinta-feira, 4 de julho,  
é dia nacional de mobilização dos 
bancários contra o referido projeto. 
Bancário(a), chegou a hora de você 
dar a sua contribuição participando 
da luta na defesa do seu emprego.
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Deputados apoiam luta 
contra o PL da terceirização

Procurados pelo Sindi-
cato, no dia 10 de junho, 
os Deputados Federais por 
Dourados, Geraldo Resende 
e Marçal Filho, empenharam 
apoio aos trabalhadores na 
luta contra o PL-4330. 

A entidade pediu apoio 
contra a proposta de regula-
mentação da terceirização, 
contida no relatório final do 
deputado Arthur Maia da 
Bahia, ao Substitutivo do 
Projeto de Lei 4330/2004, 
do Deputado Sandro Mabel.

O projeto, que atende o 
desejo dos empresários e dos 
banqueiros legaliza de forma 
absurda a figura do corres-
pondente bancário e trami-
ta em fase final na (CCJC) 
Comissão de Constituição e 
Justiça e de Cidadania da Câ-

mara dos Deputados. A vota-
ção seria no dia 11 de junho, 
mas foi adiada para o dia 09 
de julho, depois de pressão 
do movimento sindical.

O presidente do Sindi-
cato, Janes Estigarribia, foi 
pessoalmente dialogar com 
os deputados e entregou 
um documento mostrando 

o quanto o PL é nocivo aos 
trabalhadores. Tanto Geraldo 
quanto Marçal disseram es-
tar sensíveis a essa luta que 
protege o emprego.

Documento com igual 
teor foi entregue também 
aos Deputados Federais do 
PT, Vander Loubet e Antônio 
Carlos Bifi.

Diretores debatem 
negociação coletiva 
em Campo Grande 

Os diretores do Sindi-
cato dos Bancários de Dou-
rados e Região, Raul Lídio 
Pedroso Verão e Laudelino 
Vieira dos Santos, partici-
param no dia 06 de junho 
em Campo Grande de um 
debate com o tema: “Nego-
ciações Coletivas, Cresci-
mento e Salários”, na sede 
da FETEMS (Federação dos 
Trabalhadores em Educação 
de Mato Grosso do Sul). 

O evento promovido 
pelo escritório do DIEESE/
MS (Departamento Inter-
-sindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
de Mato Grosso do Sul), fez 
parte da 8ª Jornada Nacio-
nal de Debates, promovida 
pela entidade.

As discussões foram 
conduzidas pela coordena-
dora do Dieese-MS Andreia 

Ferreira e pelo economista, 
Thomaz Jensen da subseção 
do Dieese do Sindicato dos 
Químicos do ABC.

“Foi um momento im-
portante para termos uma 
noção da realidade econô-
mica e social do país bem 
como ampliar os conheci-
mentos para os debates com 
a categoria”, avaliou Raul 
Verão.

O diretor Laudelino 
Vieira declarou que: “Even-
tos como esse são raros no 
Estado e por isso a iniciativa 
do Dieese-MS são impor-
tantes para o fortalecimento 
do movimento sindical”

Participaram dos deba-
tes ainda o Sindicato dos 
Bancários de Campo Gran-
de-MS e Região, FETEMS, 
CUT/MS, Sinergia, Sista, 

Sindicato participa de curso 
sobre terceirização em SP 

Com o curso “Terceiri-
-zação: desafios à ação sindi-
cal”, realizado pela Contraf-
-CUT, em parceria com o 
Dieese, de 3 a 7 de junho, 
28 dirigentes e assessores de 
17 sindicatos e federações de 
todo o País, entre eles Wal-
ter Teruo Ogima, diretor do 
Sindicato e da FETEC/CUT-
-CN, concluíram importante 
formação sindical em Nazaré 
Paulista (SP). 

Em momento conjun-tu-
ral marcado pela tramita-ção 
do Projeto de Lei (PL) 4330, 
do deputado Sandro Mabel 
(PMDB-GO) e subs-titutivo 
do deputado Arthur Maia 
(PMDB-BA), que determina o 
regime de terceiriza-ção total 
e legaliza a precari-zação das 
relações de trabalho no Bra-
sil, a Contraf-CUT se mobili-
zou para formar especialistas 
e multiplicadores preparados 

para coordenarem as ações 
de enfrenta-mento junto às 
suas entidades sindicais e 
aos poderes legislativo, exe-
cutivo e judiciário, bem como 
para analisar e elaborar pro-
postas que se contraponham 
ao PL 4330 e seu substitutivo 
em questão.

Segundo Walter Ogima, 
“A Contraf-CUT está focada 
em formar especialistas e 
multiplicadores em temas 
centrais na luta de classes 
como este, com a visão de 
contribuir em todos os es-
paços de formulação, deba-
tes, representação pública 
e, principalmente, de ações 
práticas, locais, regionais e 
nacionais para enfrentar a 
terceirização e a precarização 
do trabalho e foi dentro dessa 
perspectiva que participa-
mos do curso”. 
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Dia Nacional de Luta na Caixa

20 de junho foi Dia Na-
cional de Luta nas agências 
da Caixa em todo o País. Os 
empregados protestaram 
pelo fim das metas abusivas, 
com modelo adequado de 
agências para o atendimento 
dos caixas, e contratação de 
mais empregados para suprir 
a carência de mão de obra. 
O foco das manifestações foi 
o respeito aos direitos das 

pessoas. 
Em Dourados o Sindi-

cato além de protestar na 
agência centro, aproveitou a 
oportunidade para levar aos 
trabalhadores o Programa 
de Prevenção e Controle das 
DSTs HI/Aids e Epatites Vi-
rais e doenças relacionadas, 
através de parceria com a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
do Município.

Durante a manifestação 
que ocorreu do lado de fora 
da agência, a equipe forma-
da por médicas, psicólogas e 
enfermeiras, com acompa-
nhamento da Secretária de 
Saúde do Sindicato, Ivanil-
de Fidelis (Fifi), estiveram 
dentro da agência realizando 
exames (testes rápidos) para 
prevenção ou possível diag-
nóstico dessas doenças. 

Política de Saúde
A Diretoria de Saúde e 

Ambiente de Trabalho do 
Sindicato, agora comandada 
por Ivanilde Fidelis (Fifi), 
firmou parceria com o De-
partamento de Vigilância 
em Saúde, da Sec. Munici-
pal de Saúde de Dourados, 
visando promover à preven-
ção e controle das DSTs HI/
Aids e Hepatites virais e as 
doenças relacionadas.

A equipe é formada por 
médicas, psicólogas e enfer-
meiras e o trabalho está sen-
do efetuado nas agências, 
previamente agendadas, 
nas quintas pela manhã.

A parceria consiste na 
realização de testes (exa-
mes) rápidos para saber a 
sorologia, afim de conscien-
-tizar o bancário(a) da im-
portância da prevenção e 
do diagnóstico precoce no 

intuito de se evitar compli-
cações.  O trabalho começou 
na Caixa, agência Dourados 
(matéria ao lado) e já foi efe-
tuado também no Santander 
Urbana.

Segundo Ivanilde , 
“Além desse trabalho, den-
tro da nossa política de 
saúde, acompanharemos, 
também, os afastamentos 
de saúde na categoria e 
monitorando o tempo de 
tratamento, tanto dos afas-
tados, como dos que estejam 
trabalhando com algum pro-
blema de  saúde”. 

“O objetivo é termos 
um diagnóstico permanente 
da saúde dos trabalhadores 
em toda a nossa base sindi-
cal para podermos atuar na 
causa, cobrando os bancos 
para  resolver o problema”, 

Deliberações do 3º EEBAN-MS

Campanha Salarial 
nas Cooperativas

No mês de junho, o Sin-
dicato deu início também à 
Campanha Salarial dos Traba-
lhadores nas Cooperativas de 
Crédito Sicredi e Sicoob. As 
discussões começaram com 
uma consulta, nos moldes da 
realizada nos bancos, onde os 
trabalhadores foram consul-
tados sobre o que pretendem 
reivindicar este ano. 

A ideia da consulta, se-
gundo o presidente do Sindi-
cato, Janes Estigarribia, “É 
reafirmar o processo demo-
crático e participativo dos 
trabalhadores a fim de subsi-
diar a diretoria na construção 

da pauta de reivindicações, 
que depois de aprovada em 
assembleia, será apresentada 
às cooperativas”.

De posse do resultado 
da consulta, nesta segunda-
-feira, 1º de julho, a diretoria 
se reuniu na sede do sindicato 
com uma Comissão de Fun-
cionários das Cooperativas 
para analisar os dados da 
mesma e dar prosseguimen-
to nas discussões visando à 
construção da pauta. A data 
base nas cooperativas é 1º de 
agosto e a novidade este ano 
é a inclusão da Sicoob nas 
negociações.

Emprego: 
Neste tema, vários assuntos foram tratados, destacando-se o combate a Rotatividade, 

respeito a jornada de seis horas, mais contratações e fortalecer a luta contra o PL 4330 
– (Projeto de Lei que escancaram a porteira para a terceirização, colocando em perigo 
direitos históricos conquistados em décadas de luta pelos trabalhadores).

Reestruturação produtiva do sistema financeiro:
Combate a MP-615 que dá poderes ao Banco Central para implementação de pagamento 

móvel e moeda eletrônica, o que permite que instituições que não sejam essencialmente fi-
nanceiras oferecerem esse tipo de serviços. Também foi deliberado em cobrar a Contraf-CUT 
a definição de uma data para a realização da Conferencia Nacional do Sistema Financeiro.

Remuneração (índice de reajuste):
Nesse ponto a principal discussão foi sobre o índice a ser exigido na Campanha Salarial 

2013. A proposta aprovada foi a de 12% (inflação do período, mais 5% de ganho real), 
além de manter as cláusulas da minuta anterior, com destaque para o piso salarial indicado 
pelo Dieese de R$ 2.873,56 para escriturário e R$ 3.262,11, para caixa e empregados de 
tesouraria e Auxilio alimentação e auxilio cesta alimentação de 01 salário mínimo vigente, 
para cada um dos benefícios.

Condições de Trabalho:
Discutiu-se a saúde do trabalhador, e a segurança bancária com propostas que visem 

coibir o aumento do número de adoecimento na categoria, além de manter as cláusulas 
da minuta anterior.

Delegados(as): 
A plenária do 3º EEBAN-MS elegeu, ainda, os delegados que irão participar e defender 

as referidas propostas na 15ª Conferência Nacional dos Bancários, sendo eles, por Campo 
Grande e Região:  Benicio Faustino, Cicero Roberto, José Coqueiro, Valdemir Cardoso e 
Edvaldo Barros, ficando como suplente Valdecyr Pereira Rios. Por Dourados e Região: Janes 
Estigarribia e Walter Teruo Ogima, como suplente Raul Lidio Pedroso Verão.
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Final do Suíço é neste sábado

A decisão do 26º Cam-
peonato dos Bancários de 
Futebol Suíço será entre o 
Bradesco(A) e o Bradesco(B). 
A definição das equipes fi-
nalistas aconteceu depois 
dos jogos das semifinais dis-
putadas no dia 08 de junho, 
quando a equipe do Brades-
-co(B) venceu a equipe do 

Santander, ficando com uma 
das vagas. A outra vaga foi 
conquistada pela equipe do 
Bradesco(A), que derrotou a 
equipe do Itaú.

Segundo o Diretor de 
Esportes, Cultura e Lazer do 
Sindicato, Raul Verão, “A fi-
nal da competição deveria ter 
acontecido no dia 22 de ju-

nho, mas teve que ser adiada 
em razão do tempo chuvoso, 
sendo remarcada para este 
sábado, 06 de julho”.

O jogo acontece às 09 
horas no Campo Wilson José 
Feitosa (Wilsinho), na área 
social do Sindicato, a Rua 
Palmeiras, próximo à AABB 
em Dourados.  

Bradesco(A) Bradesco(B) X

Sindicato está com nova 
assessoria jurídica

Santander, de novo!!! 
Não é de hoje que o 

banco espanhol desrespei-
ta seus trabalhadores em 
todo o País e o Movimento 
Sindical, protesta contra as 
arbitrariedades com parali-
sações e retardamentos na 
abertura de agências, além 
de denunciar os casos aos 
órgãos competentes.

Em Dourados, o San-
-tander, de novo, foi au-
tuado pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) 
por diversas irregularidades 
denunciadas pelo Sindicato. 
A fiscalização teve início no 
dias 22 de abril e término 
em 06 de junho. 

As irregularidades com-
provadas e autuadas pelo 
MTE, foram ausência de 
documentos à disposição da 
fiscalização; três irregulari-
dades em relação à ergono-
mia; trabalho de empregado 
durante o período destinado 
a repouso e alimentação e, 
ainda, prorrogação da jorna-
da além do estabelecido em 
acordo escrito.

Condenação:
Em ação, que engloba, 

também, denuncia do Sindi-
cato de Dourados e Região, 
movida pelo MPT (Minis-
tério Público do Trabalho) 

que defendeu a condenação 
a todo o território nacional 
o TST (Tribunal Superior 
do Trabalho) condenou por 
unanimidade o Santander 
por terceirizar atividades-
-fim, tais como, a abertura 
de contas e a preparação 
para autenticar e compen-
sar cheques, dentre outras.

A condenação do San-
-tander por contratação 
fraudulenta representa uma 
vitória dos trabalhadores na 
luta contra a terceirização, 
mas que está ameaçada caso 
o PL-4330 seja aprovado 
da forma que está, pois no 
bojo do projeto dos empre-
sários está a legalização da 
interposição fraudulenta 
de mão-de-obra no Brasil, 
como esta, praticada pelo 
Santander.

Após 20 anos prestando 
relevantes serviços de asses-
soramento e na defesa dos di-
reitos da categoria bancária, 
o Dr. Aquiles Paulus, através 
de seu escritório, solicitou a 
rescisão de contrato de pres-
tação de serviços advocatí-
cios com a entidade.

A rescisão foi amigável 
e, inclusive, o Dr. Aquiles, 
continuou prestando a sua 
assessoria mesmo com o 
contrato rescindido até o 
Sindicato contratar um novo 

profissional (escritório) para 
a sua substituição.

A partir do dia 1º de ju-
nho, o Sindicato passou a ser 
assessorado através da con-
tratação do Escritório Jacques 
Advocacia. O contrato prevê 
plantões, da mesma forma 
anterior, todas as quartas-
-feiras no período da manhã, 
para atendimento aos ban-
cários associados à entidade.

O atendimento é presta-
do pelos Drs. Alex Viegas de 
Lemes e Pablo Saldivar da Sil-

va (foto). O atendimento aos 
bancários pode ser também, 
em outros dias e horários, 
direto no Escritório Jacques 
Advocacia, para tanto é ne-
cessário o agendamento pré-
vio no Departamento Jurídico 
do Sindicato.

Novo Diretor: 

O Departamento Jurídico 
do Sindicato também está 
com novo diretor. Com a nova 
composição da diretoria, que 
tomou posse no dia 1º de 
junho, Carlos Alberto Longo 
(foto), assumiu a pasta em 
substituição a José Carlos 
Camargo Roque. Carlos Longo 
é bacharel em direito e fun-
cionário do Banco do Brasil.


