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CONQUISTAMOS!

O ano de 2018 chega ao
seu final, e com ele
encerramos o balanço das
nossas lutas e conquistas. Os
trabalhadores em geral
fecham o saldo de
crescimento no negativo.
Cabe a nós agora,

somente a reflexão sobre os
acontecimentos: Perdemos
direitos conquistados há
décadas com a famigerada
aprovação da Reforma
Trabalhista, fragmentando
em quatro, o modelo de
contratação, fortalecendo

ainda mais o empregador na
relação capital e trabalho.
Muitos sindicatos e
entidades de defesa dos
trabalhadores ficarão
m e n o r e s o u a t é
desaparecerão nos
próximos anos, em razão da

Feliz
Feliz Natal
Natal ee um
um Próspero
Próspero Ano
Ano Novo!
Novo!
São os votos da diretoria do Sindicato dos Bancários

lei da terceirização e da
reforma trabalhista que
passaram a vigorar em 2017.
Neste contexto tão
adverso para a classe
trabalhadora, a categoria
conseguiu assinar uma
convenção coletiva com
vigência de dois anos e com
a garantia das clausulas
convencionadas nos
acordos anteriores à
vigência da reforma
trabalhista.
A realidade dos
acontecimentos em 2018
nos mostra de forma muito
clara o acirramento da
disputa de classe à qual
estamos inseridos e reforça
a tese de que temos que nos
unir ainda mais para superar
as dificuldades que se
apresentarão no próximo
período.
Vivamos com a certeza
de que nenhum problema é
mais for te que a nossa
resistência.
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Restrospectiva 2018
JANEIRO
r Em mais um caso de injustiça, os
trabalhadores através do Sindicato
via Departamento Jurídico
obtiveram vitória ao conquistar a
reintegração de um bancário
demitido de forma arbitrária pelo
Banco do Brasil. O funcionário
lotado em Nova Andradina teve
seu retorno garantido após decisão
a MM Juíza da Vara do Trabalho de
Nova Andradina que refutou os
argumentos do banco de prática
d e f a l t a grave p o r p a r te d o
bancário e determinou a imediata
reintegração ao quadro de
funcionários, bem como, o
pagamento dos salários atrasados
e restabelecimento de todos os
benefícios que já recebia, sob pena
de multa diária.
r Tendo em vista um ano de
indefinições o Comando Nacional
dos Bancários fez a primeira
reunião do ano em janeiro. A
reunião foi em Porto Alegre e
reuniu os representantes de
Federações e Sindicatos de todo o
país, na pauta foi discutido e
definido o calendário das
negociações de 2018, bem como a
data dos encontros por bancos,
congressos e conferências da
campanha nacional dos bancários
de 2018.

FEVEREIRO

Jornal

r A demissão de um bancário com
mais de 31 anos de ser viços
prestados ao Itaú levou o Sindicato
dos Bancários de Dourados a
realizar no dia 19/02, uma
paralisação por 24h na agência
centro do banco em Dourados.

BANCÁRIO

r Trabalhadores de diversas
categorias tomaram as ruas no mês
de fevereiro para protestar contra a
reforma da Previdência que o
governo Temer tentou emplacar no
Congresso Nacional. O Sindicato
dos Bancários de Dourados, esteve
ao lado dos trabalhadores nas ruas
denunciando os riscos que o
cidadão corria se não houvesse
reação.

MARÇO
r O Bradesco demitiu em pleno dia
8 de março, Dia Internacional da
Mulher uma bancária com 28 anos
de casa, nesta data o Sindicato dos
Bancários denunciou a face cruel do
banco e o descaso com os
funcionários e principalmente com
as mulheres, que contribuem muito
para o crescimento do banco.
r Os diretores do Sindicato dos
Bancários de Dourados e RegiãoMS, Ronaldo Ferreira Ramos, Janes
Estigarribia e Joacir Rodrigues de
Oliveira estiveram reunidos com o
gerente regional do Bradesco
Sérgio André dos Santos para tratar
d a s q u e s tõ e s re l a c i o n a d a s à
jornada de trabalho, demissões,
m e t a s a b u s i va s, m o b i l i d a d e,
segurança e metodologia
inadequada de cobrança.
r O Dia Internacional da Mulher,
celebrado no dia 8 de Março foi
marcado por diversas atividades em
Dourados-MS, uma delas reuniu
centenas de mulheres que fizeram
um ato em frente uma empresa de
fertilizantes para chamar atenção
das autoridades para que tomem
providências sobre o uso excessivo
de agrotóxicos nos alimentos.
r No dia 9 de março o Sindicato dos

Bancários de Dourados realizou
um Happy Hour alusivo ao dia da
mulher, onde as participantes
puderam acompanhar música ao
vivo, participar do sorteio de
brindes e outras atividades. O
evento reuniu várias mulheres
trabalhadoras do ramo financeiro.

ABRIL
r O 5º Congresso da Contraf-Cut
que ocorreu nos dias 06, 07 e 08 de
abril em São Paulo com o tema
“ D e fe s a d a D e m o c r a c i a , d a
Soberania Nacional e dos Direitos”,
teve a participação de bancários que
foram eleitos delegados de todo
país, alem de convidados e
representantes de entidades
internacionais. Ao final do congresso
foi eleita Juvandia Moreira como
presidente da entidade juntamente
com a nova direção executiva e
conselho fiscal.
r Sindicato dos Bancários de
Dourados participou de Audiência
Pública em Defesa das Empresas
Públicas na Assembléia Legislativa,
alem dos bancários, trabalhadores
do ramo de energia, água e correios
se fizeram presentes.
r Bancos recebem 44 milhões em
multas pela CCASP (Comissão
Consultiva para Assuntos de
Segurança Privada), as mesmas
foram aplicadas durante o ano de
2017, por irregularidades em relação
a segurança.
r Ação de correção do FGTS que foi
ajuizada em 2013, requerendo que a
correção seja pela Taxa da Inflação e
não pela Taxa Referencial (TR), esta
suspensa por determinação da
Justiça Federal até que seja feito o
julgamento de recurso especial no
Superior Tribunal de Justiça (STJ),
que servirá como referência para as
decisões.

MAIO
r 7º Encontro Estadual dos
Bancários de Mato Grosso do Sul
define as propostas da categoria a
serem apresentadas na Conferência
Nacional dos Bancários a ser
realizada em Junho em São Paulo,
quando será definida a pauta de
reivindicação para a Campanha
Nacional dos Bancários 2018.
r J u s t i ç a c o n d e n a I TA U e
SANTANDER por Terceirização. A
decisão foi proferida pela 3ª Turma
do Tribunal Superior do Trabalho
( TST ), determinando que os
bancos equiparem a remuneração
e outros benefícios concedidos a
duas atendentes de telemarketing
aos da função de bancário após
reconhecer vínculo de emprego
com as instituições, mesmo o
s e r v i ç o s e n d o p re s t a d o e m
empresas terceirizadas.
r Bancários protestam contra a
gastança irresponsável da
Diretoria da Caixa Econômica
Federal. O protesto aconteceu em
Brasília onde a Caixa realizava um
megaevento no estádio Mané
Garrincha com cerca de 6 mil
gestores ao custo estimado de
mais de R$ 2,5 milhões, que
contaria com a presença do
presidente Michel Temer, que
acabou não comparecendo.
r Pressão por metas causam
problemas a mais de 38% da
categoria; esses dados foram
levantados durante a consulta
feita aos bancários a nível nacional
para levantar as prioridades da
Campanha Nacional Unificada e
mais uma vez será um dos temas
prioritário na mesa de negociação.
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JUNHO
r Diante de uma conjuntura, a
mais dura em décadas, que os
bancários vão realizar neste final de
semana o Congresso dos Bancos
Públicos e dos Bancos Privados nos
dias 7 e 8 de junho.
r Nos dias 8, 9 e 10/6 será a vez dos
bancários se reunirem para a 20ª
Conferência Nacional onde serão
discutidos os temas da Campanha
Salarial a serem inseridas na Minuta
da categoria e entregue aos
banqueiros (Fenaban).
r No dia 6 de junho foi realizada
uma paralisação por duas horas
nas atividades do banco Bradesco
Centro para protestar contra as
atitudes do gerente regional do
banco- região-sul. O Sindicato
espalhou cartazes e faixas na
agência em repúdio ao gestor que
tem usado de atitudes de assédio
com cobrança diária de
cumprimento de metas abusivas
ao invés de incentivar os
trabalhadores.
r Dia 12 de junho os bancários de
Dourados-MS se reuniram em
assembleia para discutir e aprovar
a minuta de reivindicações do ACT.
r Na quar ta feira 13/06, foi
entregue a Fenaban a Minuta de
Reivindicações da Campanha
Nacional dos Bancários após
aprovação dos bancários de todo
Brasil.
r Sindicato dos Bancários chama
atenção pela onda de demissões
n o B a n c o I TA U , s e n d o t r ê s
demissões nos últimos meses e
duas somente nesta semana.
r Dia 28/06 foi realizada a primeira
rodada de negociação com a
Fenaban, onde não houve avanços.
r Dia 22/06 os diretores Carlos
Longo e Alcindo Machado (Doc),
estiveram participando da reunião
do Conselho de Usuários da CASSI,
com o objetivo de manifestar
contra as mudanças de
sustentabilidade, a implantação do
voto minerva e o aumento da coparticipação.

JULHO
r Dia 5 de julho foi Dia Nacional de
Luta em D efesa dos Bancos
Públicos e empresas públicas.
Nesta data o Sindicato dos
Bancários de Dourados realizou
um ato público na cidade. A união
de forças pelo objetivo comum de
impedir as privatizações é uma
orientação do Comitê Nacional em
Defesa das Empresas Públicas com
o objetivo de construir uma rede
de defesa do patrimônio estatal.
r Dia 12/07 foi realizada a
segunda rodada de negociação
com o estabelecimento de um
calendário de negociações.
r Dia 12/7 teve debate o Sindicato
dos Bancários de Dourados,
realizou discussões em torno da
Cassi com os funcionários ativos e
aposentados para debater o
assunto e também eleger duas
pessoas para representar a base no
Conselho de Usuários da Cassi-MS,
titular e suplente.
r No dia 13/07 comando entrega
minuta de reivindicações da
POUPEX, a campanha salarial na
Poupex se insere no contexto da
Campanha Nacional dos
Bancários, cuja pauta de
reivindicações foi formada a partir
das demandas dos funcionários.
r Dia 25/07 nova rodada de
negociação onde os temas
debatidos foram emprego e
condições de trabalho, novamente
não houve avanços na negociação,
Fenaban informa que fará uma
proposta global no dia 01/08.
r Dia 25/07 foi realizado em
Dourados pelo Sindicato dos
Bancários reuniões nas principais
agências e denuncia o ataque e o
desmonte que está sendo feito ao
Plano de Saúde dos Trabalhadores
das Empresas Públicas.
r No dia 28 de julho, o Sindicato e
os bancários realizaram o Arraiá
dos Bancários na área social com a
finalidade de arrecadar fundos,
para a entidade filantrópica Toca
de Assis.

AGOSTO
r Dia 8 de agosto, o Sindicato
realiza assembléia para discutir a
proposta da Fenaban, que foi
rejeitada pela categoria que
decidiu por uma atividade no dia
10/8 denominado Dia do Basta.
r O dia 10 de agosto foi marcado
pelo Dia do Basta, uma atividade
importante na vida dos
trabalhadores no Brasil. Em
D o u r a d o s t r a b a l h a d o re s d e
diversas categoria estiveram na
Praça Antonio João para protestar
pela imediata revogação da
reforma trabalhista. Inseridos no
protesto, os bancários de
Dourados paralisaram todas as
agencias em D ourados com
retardamento na abertura até as
11 horas.
r Uma comissão composta pelos
diretores Edegar Alves, Laudelino
Vieira e o funcionário Manoel
Ribeiro, estiveram no dia 11 de
agosto visitando a entidade
filantrópica “Toca de Assis” que na
ocasião fez o repasse do valor de
R$ 1.647,01 referente ao montante
arrecadado no Arraiá Solidário
realizado no dia 28/07 com a
participação do Banco do Brasil,
Banco Itaú, Banco Bradesco (Ag.
Marcelino), Banco Santander (Ag.
Weimar) e Sicoob Dourados e
coordenado pelo Sindicato.
r No dia 15 de agosto, Dia
Nacional dos Planos de Saúde dos
Trabalhadores em Empresas
Públicas. Em Dourados o ato
aconteceu em frente ao Banco do
Brasil centro.
r Após dez rodadas de
negociações com o Comando
Nacional dos Bancários,
finalmente no dia 25/08 a Fenaban
apresentou proposta para
renovação da Convenção Coletiva
de Trabalho com índice de reajuste
de 5% que contempla aumento
real de 1,18% para salários e
demais verbas, e garantia de
manutenção de todos os direitos
previstos na CCT da categoria. A

proposta prevê ainda, acordo com
validade para dois anos, com
reposição da inflação e ganho real
de 1% em 2019.
r No dia 29/8 o Sindicato realiza
assembléia para discutir a
proposta da Fenaban onde a
categoria aceitou o índice
apresentado.

SETEMBRO
r Contra as desigualdades sociais,
cujo tema é: “Desigualdade gera
violência. Basta de privilégio”. As
tradicionais manifestações do
Grito dos Excluídos aconteceram
no dia 7 de setembro, em todo país.
O conjunto de ações, articulado
pelos movimentos sociais, é
realizado desde 1995 com o mote
“A vida em primeiro lugar”. Em
Dourados as atividades que são
coordenadas pelo Comitê Regional
de Defesa Popular aconteceram
durante o desfile cívico da
Independência realizado na Praça
Antônio João. O Sindicato dos
Bancários de Dourados mais uma
vez esteve presente levando faixas
e dizeres em defesa dos bancos
públicos bem como denunciando
os ataques aos trabalhadores com
a retirada de direitos pela
Te r c e i r i z a ç ã o e a R e f o r m a
Trabalhista.
r No dia 11/9 o Sindicato realiza
assembleia com os funcionários do
Santander para discutir e deliberar
sobre o PPR.
r O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região MS, promoveu
no dia 22 de setembro um evento
para debater e discutir a respeito
do cenário de desafios e
perspectivas da classe
trabalhadora frente as eleições
gerais de 2018. O evento teve como
palestrante o analista político e
co n s u l to r d o D e p a r t a m e nto
Intersindical de Assessoria
Parlamentar (DIAP), o jornalista
Neuriberg Dias, e contou com a
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presença e participação do ExPresidente Confederação Nacional
d o s Tra b a l h a d o re s d o R a m o
Fi n a n c e i r o ( C o n t r a f ) , C a r l o s
Cordeiro.

OUTUBRO
r Encerrada a eleição do primeiro
turno, Fernando Haddad(PT) e Jair
Bolsonaro(PSL) ficaram para a
disputa no segundo turno. O
Sindicato dos Bancários mostrou
para a categoria os dois planos de
governo, um voltado para uma
política mais de esquerda e o outro
para uma política mais de extrema
direita. Aproveitou ainda pra fazer
um balanço da eleição no Congresso
Nacional tanto na Câmara Federal
como no Senado que para o
próximo mandato ficou ainda mais
conservadora. Um cenário realmente
preocupante para quem vem
perdendo direitos desde 2016,
quando em uma manobra política
colocaram Michel Temer no poder. O
movimento sindical avaliou que a
classe trabalhadora só tem a perder
com os eleitos e quem vai ganhar
serão os banqueiros e grandes
empresários.
Banco Bradesco/HSBC foi
multando em 100 mil reais em
Dourados atendendo uma ação do
Ministério Público Estadual por
descumprimento da Lei da Fila
(2.642/2004). Vale lembrar que essa
ação teve origem em agosto de
2010, quando o Sindicato dos
Bancários em parceria com o
PROCON realizou varias BLITZ pelas
agencias bancárias. O Sindicato
protocolou um dossiê contendo
informações sobre a demora no
atendimento aos clientes e os danos
que isso causava aos funcionários
das agencias. O MP na época fez
vistorias e constatou a veracidade
das informações mencionadas.
Foi realizado um Dia Nacional de
luta na Caixa Econômica Federal no
dia 18/10, contra as medidas do
governo Temer que sinalizam para a
privatização. Em Dourados o
Sindicato dos Bancários realizou

atividades nas agências Centro e
Weimar Torres, panfletagem e
abordagem junto aos funcionários,
clientes e usuários do banco. A Caixa
é um dos alvos de privatização e isso
trará prejuízos aos bancários e à
sociedade, pelo fato da mesma ser
100% publica e responsável pelo
financiamento de políticas sociais,
como Minha Casa Minha Vida, FIES,
FGTS, Seguro Desemprego dentre
outras.

NOVEMBRO
r Bancários de Dourados e Região,
reunidos em assembléia no dia 21 de
novembro, aprovaram o orçamento
da entidade para o exercício de 2019.
A peça orçamentária prevê uma série
de medidas para reduzir os impactos
sobre as finanças da entidade
causados pela reforma trabalhista e
redução de postos de trabalho.
r Frente Brasil Popular realizou dia
24/11 uma Plenária em Dourados
com a presença do presidente da
CUT Estadual Genilson Duarte e o
Advogado previdenciário Dr. Lairson
Palermo, ambos fizeram uma analise
de conjuntura do pós eleições.
Objetivo principal da plenária foi o
de reorganizar esse fórum popular
da esquerda em Dourados, para a
partir de dezembro colocar na
pratica, agendas de resistência à
politica do presidente eleito, que já
deixou claro que irá endurecer os
ataques aos projetos sociais e aos
direitos dos trabalhadores
r Os diretores Ronaldo Ferreira
Ramos e Carlos Longo, participaram
nos dias 27, 28 e 29 de novembro em
Brasilia da Assembleia G eral
Ordinária anual da Federação dos
Bancários do Centro-Norte (FetecCUT/CN) onde foi realizado
seminários de Comunicação, Juridíco
e Saúde, seguidos de debates com os
representantes dos sindicatos
filiados à Fetec-CUT/CN e uma
avaliação da Campanha Nacional de
2018, discussão sobre organização
sindical, eleição dos representantes
nas Comissões de Empresas dos
bancos (COEs) e aprovação do Plano
Orçamentário para 2019.
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Processo eleitoral no BB e CEF
elege novos delegados sindicais
O pleito foi realizado com
urnas itinerantes nas agências e
postos de atendimento da base de
atuação do Sindicato onde haviam
candidatos inscritos.
A eleição de Delegado Sindical
é uma conquista dos trabalhadores
para representatividade no local de
trabalho, já que são os delegados o
primeiro elo de ligação entre os
trabalhadores e a entidade sindical,
o b s e r va n d o a s d e m a n d a s e
auxiliando na garantia de respeito à
legislação vigente.
No Banco do Brasil não houve
nenhum candidato e por isso, o

funcionalismo fica sem essa
representatividade.
Na Caixa Econômica onde teve
candidato a eleição ocorreu dentro
do prazo previsto.
Os novos delegados sindicais
eleitos são:
Quézia Souza Gonçalvez –
Maracajú
Everson Jardim de Souza –
Água Boa – Dourados
A posse dos novos delegados
se deu no dia 17 de dezembro na
sede do Sindicato dos Bancários de
Dourados-MS.

Reforma trabalhista: garantias
trabalhistas podem piorar ainda mais

As relações de trabalho estão
bem mais precárias no Brasil depois da
reforma trabalhista. As modalidades
de trabalho legalizadas pela nova lei,
como o trabalho intermitente e o
teletrabalho, tem feito os brasileiros
perderem mais direitos. Agora, por
exemplo, é possível contratar sem a
garantia do 13º salário, sem férias e
FGTS.
E quem pensa que a situação
pode melhorar com o governo que
inicia em janeiro, está enganado. O
presidente eleito Jair Bolsonaro
reafirmou nesta semana que é "difícil
ser patrão no Brasil", garantindo que
vai aprofundar a reforma trabalhista.

Ou seja, vem chumbo grosso por aí e
para piorar, a pressão psicológica
gerada com as mudanças impede que
os trabalhadores busquem reparação
na Justiça. Não é a toa que o volume
de ações trabalhistas em todo o país
diminuiu em 40%.
De janeiro a setembro de 2017, o
número de reclamações foi de
2.013.241.
No mesmo período deste ano, os
processos caíram consideravelmente,
1.287.208. Isso porque um dos novos
pontos da legislação estabelece multa
e pagamento dos honorários
advocatícios à empresa, caso o
trabalhador perca a ação.
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