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A Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego (SRTE), agen-
dou para o próximo dia 15 de agos-
to, em Campo Grande, mesa redon-
da de negociação entre o Sindicato
dos Bancários de Dourados e Re-
gião e o Sicredi. O Sindicato havia
sugerido o dia 10/08 para a nego-
ciação, o que não foi possível por
falta de agenda da SRTE nesta data.

A pauta de reivindicações espe-
cíficas dos funcionários das coope-
rativas foi entregue ao Sicredi e a
SRTE (foto) no dia 1º de agosto.

Nesta quarta e quinta-feira, 08
e 09 de agosto, o Sindicato lança
oficialmente a Campanha Salarial
dos Trabalhadores do Sicredi em
Dourados e em Maracajú. A expec-
tativa dos trabalhadores é que o
setor patronal utilize o seu conhe-
cido slogan “quem coopera cresce”,
também cooperando com os anseios
de seus funcionários, sentando à

mesa e negociando com seriedade.
A representatividade do Sindi-

cato dos Bancários de Dourados e
Região em relação aos trabalhado-

res nos Sicredis foi reconhecida in-
clusive pela Justiça do Trabalho em
decisão proferida no dia 30 de maio
deste ano.

Na foto Ednésia Freire Zazuki, Chefe de Relações do Trabalho da SRTE, recebe a
Minuta das mãos de Raul Verão, Presidente do Sindicato dos Bancários de Dourados
e Região, acompanhado da presidenta do Sindicato dos Bancários de Campo
Grande, Iaci Torres e pelo vice-presidente do Sindicato de Dourados, Carlos Longo.

Em Maracajú pr esidente recusou a Minuta

Em Maracajú, embora o presi-
dente do Sicredi Pantanal tenha se
recusado a receber a pauta de seus

funcionários, isso não alterou o pro-
cesso, já que o Sindicato enviou a
Minuta via AR (Correio) e, também,

via e-mail ao jurídico que repre-
senta a referida cooperativa.

O Sindicato está fazendo todo o
esforço para realizar uma Campa-
nha Salarial que possa ser definida
na mesa de negociação, mas usará
de todos os meios legais para ga-
rantir o direito dos trabalhadores,
mesmo que para isso tenha que
lançar mão de paralizações ou até
mesmo de greve.

Na foto, o diretor jurídico do Sin-
dicato, José Carlos e, o diretor da
Fetec-CUT/CN, Walter Ogima, em
frente a agência do Sicredi em
Maracajú no dia 1º de agosto, quan-
do tentaram fazer a entrega da pau-
ta a Sicredi Pantanal.

Conheça as principais reivindicações no Sicredi
Reajuste salarial de 36,76%, composto de 14,01% de aumento real e 22,75% da inflação do período

de 01/08/2008 a 31/07/2012 (descontados os valores já concedidos neste período); Auxilio Refeição no

valor de R$ 345,92, na razão de 23 dias fixos por mês; Cesta Alimentação no valor de R$ 217,89; 13º

cesta alimentação no valor de R$ 217,89; Jornada de Trabalho de 06 horas diárias; Assistência Médica

e Hospitalar com cobertura do plano de saúde padrão assistência p/ os filhos e cônjuges, sem ônus para

os mesmos; PPR – Programa de Participação nos resultados de dois salários de referência.

SRTE marca negociação para 15 de agosto


