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Greve continua no país afora, em
Dourados movimento foi suspenso
A greve dos bancários já completou
uma semana, é forte e vai continuar
assim em muitos Estados do Brasil,
menos em Dourados, onde a categoria
decidiu voltar ao trabalho, mesmo sem
ter nenhuma proposta nova.
O argumento utilizado pelos antigrevistas é que em Dourados o
movimento enfraqueceu por causa dos
bancos privados estarem atendendo por
conta de liminares da Justiça do
Trabalho.
Na avaliação de alguns gerentes do

Banco do Brasil e Caixa Econômica,
essas duas instituições estão perdendo
clientes e deixando de atender a
população. O Sindicato contestou essa
preocupação uma vez que o interesse
deveria ser da direção dos bancos que
não demonstraram nenhum interesse
com essa questão e apioam o silêncio
da Fenaban. Foram os banqueiros que
levaram os bancários à greve ao não
apresentar proposta digna à categoria
e não se trata de uma coisa isolada do
resto do país.

TRT-SP convoca Fenaban para
negociar com bancários
O TRT-SP reconheceu que o conflito
entre bancários e banqueiros deve ser
resolvido entre as partes, que devem
continuar negociando, tese sempre
defendida pelo Sindicato. A primeira
rodada ficou marcada para a mesma
quinta-feira, pela manhã.
O desembargador suspendeu
retroativamente, sem pagamento de

multas, a liminar que determinava que
30% dos serviços bancários
permanecessem em funcionamento.
O desembargador estipulou ainda
prazo de cinco dias úteis para que sejam
realizadas rodadas de negociação e a
campanha seja resolvida. Caso
contrário, as partes devem voltar ao
Tribunal.

Bancários usam Tribuna na Câmara de Vereadores e cobram apoio do legislativo douradense
O Presidente do Sindicato dos
Bancários de Dourados, esteve na
Sessão da Câmara de vereadores nesta
terça-feira 14/10, quando fez o uso da
Tribuna e ocupou o espaço reservado
para a sociedade.
Durante o tempo concedido aos
bancários, Rodrigues aproveitou para
explicar a legitimidade da greve,

reivindicações da categoria, lucro dos
bancos, interferçencia da Justiça do
Trabalho na greve e cobrar apoio dos
parlamentares que se sensibilizaram e
propuseram em suas interferências a
estar buscando apoio junto aos
parlamentares federais uma solução
para minimizar o impasse criado entre
bancários e banqueiros.

22º Campeonato de Futebol Suíço começa dia 21/10
Está marcado para terça-feira 21/10 o ínicio do 22º Campeonato de Futebol
Suíço dos Bancários. Ao todo serão oito equipes participantes da competição:
Itaú/Caixa, Bradesco Fátima do Sul, Bradesco Dourados, BB-Deodápolis, HSBC,
BB-Douradina, BB/CEF Fátima do Sul e Banco Real.
18:30h- Itaú/Caixa x Bradesco Dourados
19:30h- HSBC x Bradesco Fátima do Sul
Os jogos serão realizados no Campo do Sindicato dos Bancários de Dourados

FETEC/CN-CUT

Carlos Longo concorre
a vaga na ANABB
Começou no dia 1º e vão até o dia
27 de outubro as eleições para os
conselhos deliberativo e fiscal e
diretores estaduais da Anabb. Pedimos
seu voto para um conjunto de colegas
com formação, experiência e
competência.
Um time de pessoas que atuaram
para mudar os rumos das negociações
salariais no BB, que vinha de sucessivas
perdas para aumento real e que
defendem o patrimônio da Previ e da
Cassi.
Precisamos de entidades fortes,
organizadas e com pessoas
competentes para defender o
associado. O Sindicato pede voto para
Carlos Longo da agência centro BB
CONSELHO DELIBERATIVO
Número Candidato
129 DELI Soares
143 FERNANDA Duclos CARISIO
147 Francisco Ferreira ALEXANDRE
148 Francisco HENRIQUE P. ELLERY
159 JOSÉ ALVES da Silva
167 José Paulo STAUB
168 José Ricardo SASSERON
170 JOSÉ ULISSES de Oliveira
173 LEONI T. Philippsen
180 LUIZ RICARDO Ramos da Silva
184 MARCEL Juviniano Barros
185 MARCIO José de Souza CHAVES
208 Roosevelt RUI dos Santos
123 Carlos TADEU de Araujo
161 José BENITEZ Gonzalez
205 Reinaldo FUJImoto (FENABB)
103 Alberto Rocha Cunha - BETINHO
196 Milton dos S Rezende-MILTINHO
CONSELHO FISCAL
316 JORLANDO Silva
321 NAIDE Ribeiro
DIRETOR ESTADUAL
525 Carlos LONGO- Dourados-MS
ATENÇÃO
Cada associado pode votar em:
- até 21 nomes para o Conselho
Deliberativo
- até 03 nomes para o Conselho Fiscal
- 01 candidato a diretor estadual
- 01 representante de agência

