Edição Mensal 263 | Dourados, Maio / 2016

Chapa única é eleita com 98,2% dos votos válidos
RESULTADO EXPRESSIVO REFLETE A CONFIANÇA DA CATEGORIA E PROJETA MAIS RESPONSABILIDADE AOS ELEITOS
A Chapa 1 – Preservando Direitos
e Avançando nas Conquistas, encabeçada pelo bancário Ronaldo Ferreira
Ramos, funcionário do Banco Itaú e,
tendo como vice-presidente, Carlos
Alberto Longo, funcionário do Banco
do Brasil, foi eleita pela categoria no
dia 19 de maio para dirigir o Sindicato
dos Bancários e Trabalhadores no Ramo
Financeiro de Dourados e Região no
quadriênio 2016/2020.
A eleição, que contou com apenas
uma chapa concorrendo, obteve 98,2%
dos votos válidos, sendo registrados
1,6% de votos em branco e 0,2% nulos,
de um total de 557 votantes. A diretoria
eleita assume no dia 01 de junho. Confira o convite para a posse na página 4.
A Comissão Eleitoral que conduziu
o processo foi constituída por João
Marques de Oliveira, aposentado do
Banco do Brasil, Paulo Ricardo S. Costa,
aposentado da Caixa e, Severino Calixto
Neto, funcionário na ativa do Banco
do Brasil.
Para Janes Estigarribia, presidente da entidade, que está deixando o
cargo, “O resultado das urnas ratifica
a vontade do eleitorado, que avaliou
positivamente a atuação da diretoria

do Sindicato nos últimos três anos e
proporcionou a oxigenação dos seus
quadros, através da renovação de cerca
de 25% dos membros”.
Já o presidente eleito, Ronaldo
Ferreira, declarou que “Os números
apurados traduzem a confiança dos
bancários no grupo que vem conduzindo as lutas políticas e sindicais de sua
entidade representativa com seriedade
e projeta ainda mais responsabilidade
a nova gestão.”
“Em nome de todos os membros

da Chapa 1 - Preservando Direitos e
Avançando nas Conquistas -, ao tempo
em que agradeço o voto de confiança
da categoria expressada nas urnas,
reitero o nosso compromisso com a
defesa intransigente dos direitos da
categoria e com a luta de todos os
trabalhadores”, concluiu o presidente
eleito.

Agradecimentos:

A direção do sindicato agradece
os membros da Comissão Eleitoral, os

Escrutinadores, os representantes dos
Sindicatos, dos Bancários de Campo
Grande(MS) e Rondonópolis (MT), do
Sintsprev, da Alimentação, do Simted,
da Fetec-CN/CUT e, dos mandatos do
Vereador Elias Ishy (PT) e do Deputado
Estadual João Grandão (PT), bem como
a todos(as) os companheiros e companheiras que ajudaram na realização da
eleição. Assim como a toda a categoria
que democraticamente participou do
pleito eleitoral, ajudando a, cada vez
mais, fortalecer a nossa entidade.

O 6º Encontro Estadual dos Bancários será nos dias 03 e 04 de junho
Como forma de promover a integração e debater
as demandas da categoria, os Sindicatos dos Bancários
de Dourados e Região e, de Campo Grande e Região,
realizam nos dias 03 e 04 de junho de 2016, o 6º Encontro
Estadual dos Bancários do MS (6º EEBAM-MS). O evento
será em Dourados.
O encontro, além de discutir e definir a pauta de
reivindicação dos bancários da base territorial dos dois
sindicatos, também, elegerá os delegados representantes dessas regiões que participarão do 27º Congresso
Nacional dos Funcionários do BB e, do 32º Conecef, que
acontecem entre 17 e 19/06 em São Paulo e definirão as
pautas específicas desses bancos, além dos delegados a
18ª Conferência Nacional dos Bancários, que acontece

entre os dias 29 e 31 de julho, também em São Paulo
e define a minuta geral de reivindicações da categoria
a ser discutida com a Fenaban na Campanha Salarial
2016.
Este ano temos muitos assuntos a serem debatidos,
dentre eles, a conjuntura política e econômica do país e as
ameaças aos direitos trabalhistas, cada vez mais presente
no cotidiano do trabalhador. Além dos temas específicos
de interesse da categoria, como Emprego, Remuneração,
Saúde do Trabalhador e Condições de Trabalho.
Bancários e bancárias a sua participação no Encontro Estadual é essencial para o aprofundamento das
discussões e para a construção da nossa pauta regional
de reivindicações. Participem!!!

www.bancariosms.com.br - www.facebook.com/bancariosms
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HSBC é multado em R$ 3,6 mi
O HSBC levou uma multa
de R$ 3,6 milhões da Senacon (Secretaria Nacional do
Consumidor do Ministério
da Justiça), em decorrência
de cobrança indevida de
TCC (Tarifa de Confecção de
Cadastro).
A Justiça entendeu que
o banco mantinha exigência
de vantagem excessiva e

elevação sem justa causa do
preço do serviço.

BB é condenado a pagar R$
1,7 milhão de indenização

A Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho
autorizou o Banco do Brasil
a pagar de forma parcelada
indenização por danos materiais, calculada inicialmente

no valor aproximado de R$
1,7 milhão, ao gerente de
uma agência bancária em
Itabuna na Bahia que sofreu
transtornos pós-traumáticos
após sofrer quatro assaltos e
foi aposentado por invalidez.
O entendimento da Turma foi o de que a incapacidade é temporária e apenas
para desempenho de atividades bancárias. Assim a
pensão deve ser concedida
até o momento em que ele
se tornar apto ao trabalho ou
completar 73,5 anos.

13 DE MAIO

Dia de denunciar o racismo

O elevado número de homicídios de jovens negros no
Brasil coloca o país na dianteira
entre aqueles mais inseguros
para se viver, sobretudo quando se é jovem e negro. Os dados
do Mapa da Violência de 2014
revelam que há uma guerra
velada no país que, entretanto,
não atinge igualmente todos os
segmentos da população.
Há uma gritante seletivi-dade dessas mortes violentas e na definição do perfil
das vítimas, tendo no racismo elemento determinante
dessas mortes, assim como
o elemento geracional (são
jovens em sua maioria) e
local (alta concentração nas
periferias) dessas mortes.
Segundo o mapa, em 2002
morriam proporcionalmente 73% mais negros do que

brancos. Em 2012, o índice
subiu para 146,5%.
A continuidade desta tragédia social impacta a vida
de milhões de jovens e suas
famílias - e de toda a sociedade, que convivem com o risco
cotidiano de perder membros
de sua família e, ou da sua comunidade.
O dia 13 de maio é con-

siderado o Dia Nacional de
Denúncia Contra o Racismo,
data em que foi assinada a Lei
Áurea, que aboliu a escravidão
no Brasil, em 1888.
A direção do Sindicato se
solidariza com a luta e apoia
incondicionalmente todas as
organizações que denunciam e
combatem o racismo no Brasil
e no mundo.

em Brasília(DF) e contou com a
participação dos bancários dos
12 sindicatos filiados à Federação, de 8 estados da região.
Da base do Sindicato de
Dourados e Região estavam
presentes, o atual Presidente
da entidade, Janes Estigarribia
e Raul Verão, diretor do sindicato e, também, membro da
Executiva da Fetec-CUT/CN.
A análise da conjuntura
contou com a participação da
deputada federal Erika Kokay
(PT-DF) e do economista Pedro

Tupinambá, do Dieese. A discussão da Campanha Nacional
dos Bancários 2016 contou
com a presença do presidente
da Contraf-CUT, Roberto von
der Osten e do assessor jurídico José Eymard Loguércio.
Também foram debatidas
questões sobre as comissões
de empresas e comissões temáticas; apreciação do balanço financeiro de 2015 da Federação; Organização Sindical e
Eleição Suplementar..
Na assembleia foram, ainda, criadas mais 4 secretarias
na estrutura de atuação da
entidade. Sendo elas, Secretaria da Juventude; Secdretaria
das Mulheres; Secretaria de
questões raciais e, Secretaria
de Cooperativas, esta, depois
de remanejamento na executiva da Fetec-CUT/CN, terá o
comando de Raul Verão, do
nosso Sindicato.

Assembleia da Fetec-CUT/CN

Sindicato com novo site

Desde o dia 16 de maio, quem acessou o link www.bancariosms.
com.br se deparou com o novo layout do site do Sindicato dos Bancários
e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Dourados e Região. Ter formato
de uso fácil e agradável para todas as plataformas de acesso (computador,
tablets e celulares) é o principal objetivo.
A nova página está com uma diagramação moderna, acompanhando
as atuais tendências e recursos da área para melhor informar a categoria.
O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Imprensa e Comunicação do
Sindicato, sob o comando do diretor Joacir Rodrigues de Oliveira.

A Federação Centro Norte
(Fetec-CUT/CN) realizou assembleia nos dias 13 e 14 de
maio, para discutir a difícil conjuntura que o país atravessa e
seus reflexos sobre os trabalhadores e, também, para colher
subsídios para as conferências
e/ou encontros estaduais que
precederão a Conferência Nacional dos Bancários 2016, que
será realizada nos dias 29 e 31
de julho em São Paulo, além de
outros assuntos.
O encontro foi realizado
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Ação da 7ª e 8ª hora no BB

Os funcionários que trabalharam nas dependências do
Banco do Brasil das cidades de Caarapó, Douradina, Dourados
e Itaporã no período de 06.11.2005 a 30.09.2015 (excluídos os
que se desligaram até 16.11.2008) exercendo as funções de Assistente de Negócio e/ou Assistente A UN (códigos 4940, 4942 e
465), foram contemplados pela ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Bancários de Dourados sob a responsabilidade dos
advogados Dr. Aquiles Paulus e Dr. Alexandre Morais Cantero.
O processo recebe o nº 0001727-88 2010 5 24 0021 e está
em fase de execução da sentença. Os cálculos individualizados
estão sendo finalizados e assim que forem concluídos e autorizados, serão disponibilizados para consulta dos valores aos
comtemplados.
O departamento jurídico do Sindicato entrará em contato
com os beneficiários dessa ação para que providenciem procuração aos advogados, ratificando a contratação da sociedade
de advogados Pereira & Cantero pelo Sindicato dos Bancários
de Dourados e Região-MS.
Reunião de esclarecimento – o Sindicato realizou no dia
09/05/2016, uma reunião para esclarecimento sobre a referida
ação, entre os bancários envolvidos no processo e os advogados
Aquiles Paulus e Alexandre Moraes Cantero. O encontro foi na
sede da entidade em Dourados. A mesma foi gravada em vídeo
e, encontra-se a disposição dos interessados, postada no site
do sindicato.

Campanha Salarial no Sicredi

A Ca m p a n h a S a l a r i al 2016 nos Sicredis está
começando, mais uma vez,
através de uma consulta (pesquisa) com os trabalhadores em todas as unidades da base do Sindicato,
para saber quais as prioridades dos funcionários em
relação às reivindicações a

serem feitas aos patrões nas
negociações deste ano.
O resultado da consulta será utilizado como
subsídio para a construção
da pauta (Minuta de reivindicações), que depois de
montada passará, ainda, por
discussão e aprovação dos
trabalhadores em assembleia a ser convocada pelo
sindicato para, só depois,
ser entregue as direções dos
Sicredis.
Após a entrega da pauta serão agendadas as negociações visando a renovação do Acordo Coletivo
de Trabalho. A data base nos
Sicredis é 1º de julho.

Financiários definiram a pauta

Com o tema “Rumo à
Organização do Ramo”, a 1ª
Conferência Nacional dos Financiários, realizada entre os
dias 12 e 14 de maio, reuniu na
sede da Contraf-CUT em São
Paulo, trabalhadores do ramo,
com o objetivo de definir as
reivindicações e estratégias de
luta do setor.
Durante três dias, os financiários deliberaram as prioridades da minuta da categoria
para reivindicar à Fenacrefi
(Federação Nacional de Instituições de Crédito) e o calendário da campanha salarial,
com data-base em 1º de julho.
As demandas incluem
pontos, como adição do piso
de analista, parcelamento de

férias, igualdade de oportunidades e avanços sobre a saúde
do trabalhador.
A Pauta, depois de passar
por votação e aprovação em
assembleias realizadas nos
sindicatos em todo o país, têm
previsão de entrega a Fenacrefi
na primeira semana de junho
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para dar início as negociações.
Pesquisa - O Brasil tem
865.950 trabalhadores ligados
ao sistema financeiro no país.
Destes, 7.772 são financiários.
Os dados são do Dieese e são
baseados na Rais (Relação
Anual de Informações Sociais)
de 2014.

Congressos e encontros nacionais
Entre os dias 17 e 19 de junho acontecem o 27º Congresso Nacional dos Funcionários do
Banco do Brasil e o 32º Conecef (Congresso Nacional dos Empregados da Caixa), onde serão
definidas as pautas específicas dos respectivos bancos públicos para a discussão na Campanha
Nacional dos Bancários.
Os Encontros Nacionais dos Bancos Privados (Bradesco, Itaú e HSBC) acontecem nos dias 7 e
8 de junho, quando serão discutidas e deliberadas as pautas da minuta específica destes bancos.
O Encontro Nacional do Santander foi realizado no mês de abril e a pauta já está nas mãos da
direção da empresa (matéria abaixo).
A 18ª Conferência Nacional dos Bancários acontece entre os dias 29 e 31 de julho em São
Paulo, quando será definida a pauta geral de reivindicações da categoria para as negociações
com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).

Pauta entregue e COE negociando

Representantes dos trabalhadores entregaram à direção
do Santander, no dia 12/05, a
pauta de reivindicações específicas dos funcionários para
dar início as discussões para a
renovação do Acordo Aditivo
à Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Na base de Dourados a
pauta, agora em mãos da direção do banco, foi aprovada por
unanimidade em assembleia
realizada no dia 10 de maio na
sede do Sindicato. As propostas são fruto de debate democrático com os funcionários do
banco espanhol que haviam

respondido anteriormente
a mais de 10 mil consultas e
apontaram suas prioridades.
A primeira reunião de negociação já aconteceu, foi no
dia 19 de maio. Os integrantes
da Comissão de Organização
dos Empregados (COE), formada por dirigentes sindicais
de todo o país, deixaram claro
aos representantes do banco
que a melhoria das condições
de trabalho, com revisão da
forma como são instituídas as
metas, e garantia de emprego
estão entre as prioridades
dos trabalhadores. Mas os
representantes do Santander
ainda não trouxeram resposta
a nenhuma das reivindicações
da pauta.
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Posse da
diretoria

NÚMEROS SÃO SUBNOTIFICADOS

Trabalhadores adoecidos

A realidade nos ambientes
de trabalho é dura. Assédio
moral constante, precarização
das relações de trabalho e
desrespeito à saúde do trabalhador atingem milhões de
pessoas em todo o país. Os
números são chocantes, embora ainda haja subnotificação
dos casos.
De acordo com o IBGE, 4,9
milhões de pessoas adultas

se envolveram em algum acidente de trabalho, mesmo a
Previdência tendo notificado
apenas 717.911 trabalhadores
acidentados em 2013. A análise
é da Fundacentro (Portal da
Saúde e Segurança do Trabalhador).
BANCÁRIOS - Idêntica situação acontece na categoria
bancária. De acordo com o
INSS, entre janeiro e março

de 2015, últimos registros
levantados, 4.423 bancários
foram afastados por motivos
de doenças ocupacionais. Um
percentual de 25,3% adoeceram devido a lesões por esforços repetitivos e distúrbios
osteomusculares e 26,1% por
patologias como depressão,
estresse e síndrome do pânico. Porém, quem trabalha nas
agências sabe que a quantidade de trabalhadores doentes é
bem maior.
Apesar de a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos)
esconder os fatos sobre os
adoecimentos, o movimento
sindical denuncia o ambiente
extenuante de cobranças, insegurança e péssimas condições de trabalho. Não dá para
fechar os olhos para a saúde
do trabalhador. Os danos são
irreparáveis.

A Comissão Eleitoral convida todos os trabalhadores no
ramo financeiro de Dourados e Região para as cerimônias de
posse da diretoria e do conselho fiscal do sindicato, eleitos
no pleito do dia 19 de maio, que irá acontecer em duas datas,
conforme o calendário abaixo:
Posse Oficial – Dia 31 de maio de 2016, às 18h, na sede do
Sindicato dos Bancários, a Rua Olinda Pires de Almeida, 2450
em Dourados.
Posse Solene – Dia 03 de junho de 2016, a partir das 19h,
na ADUF (Associação dos Docentes da Universidade Federal da
Grande Dourados), Rua Passo Fundo, 290 no Jd. Universitário
em Dourados (Rua da Veterinária da Unigran).

Sobrecarga não! denuncie
Em 2015, os cinco maiores
bancos que atuam no Brasil (Itaú,
Bradesco, Santander, BB e Caixa)
tiveram lucro de R$ 70 bilhões,
crescimento de 16% em relação
a 2014. Apesar disso, no mesmo
período as instituições financeiras cortaram 9.886 postos de

trabalho.
Uma das consequências para
quem permanece nos bancos é,
cada vez mais presente, a sobrecarga de trabalho. Esses e outros
fatores que adoecem a categoria,
como o assédio moral, deve ser
denunciado ao Sindicato.

Defesa de direitos e da democracia Tod@s estão convidad@s

Milhares de trabalhadores
de todo o país participaram do
Dia Nacional de Luta em Defesa
da Democracia e dos Direitos dos
Trabalhadores. A manifestação,
realizada no dia 10 de maio, foi
proposta pelas Frentes Brasil
Popular e Povo sem Medo, com
diversas categorias cruzando os
braços e bloqueando avenidas
e rodovias.
A participação dos bancários se deu com retardamento
em aberturas de agências em
algumas regiões do país, como
Rio de Janeiro, Bahia e Fortaleza
e, em outras, como Dourados,
por exemplo, o Sindicato, em
conjunto com outras categorias,
convocadas pela “Frente Brasil
Popular Dourados” realizaram
panfletagem na região central
da cidade.
O objetivo foi mostrar à população os riscos iminentes com
o governo Michel Temer, um dos
principais articuladores do golpe
contra a democracia e ameaças
às conquistas sociais.

Atualmente existem em
curso no Congresso diversos
projetos que retiram direitos,
entre eles, o PLC 30, que permite
a terceirização geral e irrestrita
em todas as áreas das empresas.
Esse tramita no Senado Federal,
depois de ter sido aprovado na
Câmara com voto favorável do
deputado douradense Geraldo
Resende, agora no PSDB.
No total são mais de 50
projetos nocivos aos trabalhadores e as classes menos

favorecidas economicamente
no país, que ganham força com
a derrubada da Presidente,
eleita majoritariamente pelos
trabalhadores, com mais de 54
milhões de votos.
Além disso, a proposta de
Temer, batizada de “Ponte para
o Futuro” não passa de um gigantesco retrocesso para a classe
trabalhadora, pois é lastreada na
retirada de direitos trabalhsitas
e por privatizações de estatais,
entre elas, os bancos públicos.

