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Vitória dos trabalhadores dos Sicredis
O Sindicato dos Bancários de

Dourados e Região garantiu na

justiça o direito de continuar re-

presentando todos os trabalhado-

res dos Sicredis de sua base

territorial. A decisão é uma vito-

ria dos trabalhadores dos Sicredis

e foi proferida no dia 30 de maio

de 2012, através de duas ações

movidas pela entidade.

O processo de nº 0000697-

15.2010.5.24.0022 cobrava o re-

conhecimento da representação

dos trabalhadores das Sicredis pe-

los sindicato dos bancários e o

processo de nº 00134200-

72.2009.5.24.-0021 pleiteava que

o Sintracoop se abstivesse de ne-

gociar acordos coletivos com os

empregados dos Sicredis da base

do Sindicato dos Bancários de

Dourados e Região.

Nas sentenças proferidas pela

1ª Vara Federal do Trabalho de

Dourados, o Juiz, Drº João

Candido, determinou a competên-

cia do Sindicato dos Bancários de

Dourados e Região em represen-

tar os trabalhadores das Sicredis

e que a Fenatracoop e o

Sintracoop se abstenham de pra-

ticar qualquer ato de representa-

ção desses trabalhadores, sob

pena de multa de R$ 10.000 (dez

mil reais).

A decisão do magistrado foi

fundamentada em razão da

Fenatra-coop não ter tido a par-

ticipação de empregados das

Sicredis na sua constituição e,

ainda, de que a representação

que a mesma busca viola o prin-

cipio da similaridade e escapa ao

conceito de categoria profissio-

nal, por se tratar de representa-

ção ampla em demasia (todos os

trabalhadores celetistas em coo-

perativas), quer de cooperativas

de créditos, agropecuárias ou até

mesmo de catadores de

reciclagem.

Trabalhadores nos Sicredis sempre foram
r epresentados pelo Sindicato dos Bancários

O Sindicato dos Bancários de

Dourados e Região é o legítimo re-

presentante dos trabalhadores das

cooperativas de crédito, defenden-

do os mesmos há mais de 20 anos.

No início as cooperativas eram

compostas por unidades (agências)

independentes e cumpriam basica-

mente a mesma Convenção Coleti-

va da categoria bancária. Após as

fusões ao sistema Sicredi, as mes-

mas passaram a negociar e assinar

acordos específicos para os seus tra-

balhadores, mas sempre tendo

como representantes desses o Sin-

dicato dos Bancários.

A partir de 2009, com a entrada

em cena da Fenatracoop, se dizen-

do representante de todos os tra-

balhadores celetistas em coopera-

tivas. Os Sicredis, ao arrepio da

vontade de seus trabalhadores re-

solveram não mais negociar com o

Sindicato dos Bancários, chegando,

inclusive, a assinar acordo com a

Fenatracoop, sem que esta tenha

sequer realizado nenhuma assem-

bleia com os funcionários dos

Sicredis, a qual ela se dizia repre-

sentante, para discutir a negocia-

ção salarial.

Embate Jurídico
Diante da recusa dos Sicredis de

sentarem a mesa para negociar com

a entidade que sempre defendeu de

fato e de direito os trabalhadores

das cooperativas de crédito, o Sin-

dicato dos bancários iniciou uma

série de ações na justiça para fazer

valer a sua representatividade e,

acima de tudo, a vontade dos tra-

balhadores das cooperativas de se

manterem representados pelo sin-

dicato dos bancários.

Com as decisões proferidas pela

justiça nas duas ações acima cita-

das, enfim, a expectativa dos tra-

balhadores dos Sicredis se tornou

realidade, com a garantia de con-

tinuarem sendo representados pela

entidade que sempre dialogou e es-

teve ao seu lado na luta e na defe-

sa dos seus direitos.

Reunião agendada
Com a decisão judicial em

maõs, a diretoria do Sindicato dos

Bancários imediatamente

protocolizou junto ao Sicredi Cen-

tro Sul, ofício endereçado ao seu
presidente, Edilson Lazarini, soli-

citando uma reunião urgente para

tratar das pendências referentes

aos acordos coletivos dos trabalha-

dores dos Sicredis.

A referida reunião já foi confir-

mada pelo representante da coo-
perativa e está agendada para esta

sexta-feira (15/06),  às 10 horas,

na sede do Sindicato dos Bancári-
os de Dourados e Região, onde a

expectativa da diretoria do sindi-
cato é do pronto restabelecimento

das negociações entre o sindicato

na condição de representante le-
gal dos trabalhadores e o Sicredi.


