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Em virtude de agendas pre-

programadas pelas equipes e também

em virtude de atividades sindicais a

rodada deste sábado 4/5 foi cancelada

pela organização do evento.

A rodada que deveria acontecer

neste final de semana foi transferido

para o dia 11/5 com os mesmos jogos

e horário previstos na tabela.

Como a equipe do Bradesco de Rio

Brilhante não compareceu na rodada

anterior, o time foi eliminado da

competição conforme prevê o

regulamento, sendo assim apenas

cinco equipes continuam na disputa do

campeonato.

Futebol Suíço dos
Bancários não terá
rodada sábado 4/5

Mesmo com ameaças veladas na

forma de cartas, mesmo com tentativas

de intimidação por meio do

acionamento da polícia na saída da

assembléia de segunda-feira 29 e nos

locais onde houve manifestações,

mesmo com advertências de

descomissionamento, os funcionários

do Banco do Brasil mostraram sua

indignação e sua vontade de luta na

paralisação de 24 horas ocorrida nesta

terça-feira 30.

Dourados decidiu não parar

Embora tivesse sido aprovado em

primeira votação, os funcionários da

base sindical em Dourados decidiram

suspender a paralisação de 24h marcada

para o dia 30/4.

A pressão do banco foi grande e a

intimidação ao funcionalismo fez

lembrar a velha ditadura e os tempos

de FHC.

Fizemos de tudo para dar força ao

Funcionários do BB param por
24 horas, menos em Dourados

movimento nacional, mas infelizmente

os bancários que estiveram na

assembléia compareceram para fazer a

vontade do banco e votaram por

manter o banco aberto, informou Raul

Lidio presidente do Sindicato dos

Bancários de Dourados.

Outro fato que chamou a atenção

por parte, da direção do Banco do Brasil,

foi o fato de mesmo a greve não ter

acontecido na base sindical de

Dourados, o Sindicato foi notificado por

um Oficial de Justiça, apresentando um

documento de Interdito Proibitório,

prática aintissindical condenada pelo

movimento sindical bancário.

Não vamos aceitar passivamente

essa arbitrariedade e vamos continuar

nossa mobilização até que a empresa

volte a negociar com o movimento

sindical, afirmou Carlos Longo da

direção do Sindicato dos Bancários de

Dourados.

Dirigentes sindicais
do HSBC, realizam
encontro regional

Os dirigentes sindicais da base da

Federação Centro-Norte dos Bancários

estão reunidos nesta quinta-feira 2/5 em

Cuiabá quando farão o debate dos

principais problemas que estão

ocorrendo nas agências e na estrutura

do banco na base da nossa Federação.

O Sindicato dos Bancários de

Dourados participa do evento com o

diretor José Carlos Camargo.

O evento é preparatório para o

Encontro nacional dos funcionários do

HSBC que ocorre no dia 15 de maio em

São Paulo.

Em reunião realizada na sexta-

feira 26 em São Paulo, o Comando

Nacional dos Bancários, coordenado

pela Contraf-CUT, definiu cinco

grandes temas prioritários para a

Campanha 2013: emprego,

reestruturação do sistema

financeiro, remuneração, condições

de trabalho e estratégia de

campanha, de negociação e de

mobilização.

A Contraf-CUT vai elaborar um

caderno com informações mais

aprofundadas sobre os temas

prioritários da Campanha Nacional

2013 definidos pelo Comando. A

publicação servirá de subsídio para

Definido os temas da Campanha
Nacional dos bancários para 2013

a discussão nas assembléias e

conferências regionais que

precederão a 15ª Conferência

Nacional dos Bancários, marcada

para o período de 19 a 21 de julho,

em São Paulo, que definirá a pauta

de reivindicações da campanha

deste ano.

No MS, os Sindicatos dos

Bancários de Dourados e Campo

Grande farão um Encontro Estadual

para debater os principais temas da

campanha no dia 22 de junho e para

esses encontro espera contar com a

participação de bancários de todos

os bancos para aprofundar o debate

e as discussões.

Sábado a partir
das 17h a sauna
estará aberta: É
hora de relaxar.


