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Sindicato interdita agência do BB
Na manhã de segunda-feira (30/

04), o Sindicato interditou a agên-
cia do Banco do Brasil, na cidade
de Nova Alvorada do Sul, após vis-
toria e constatação que a agência,
que passa por reparos no seu te-
lhado, não estava respeitando as
mínimas normas de segurança.

“Funcionários e clientes estavam
expostos à fiação elétrica e, prin-
cipalmente, ao desabamento do
forro de gesso que estava se sol-
tando e caindo”. Declarou Carlos
Longo, Vice-presidente do Sindicato
e funcionário do Banco do Brasil.

Diante do quadro, os diretores
do sindicato não permitiram a

abertura da agência, comunicando
o fato a superintendência do banco
em Dourados e, ainda, denuncia-
ram no Ministério do Trabalho para
que fossem tomadas as medidas ca-
bíveis.

Nesta quarta (02/05) os direto-
res do sindicato estiveram nova-
mente em Nova Alvorada e aguar-
daram a chegada dos técnicos do
Ministério do Trabalho que, após
vistoria, constataram que o banco
havia retirado todo o material (for-
ro de gesso) que colocava em risco
os trabalhadores, liberando nova-
mente o funcionamento da agência
a partir das 11:40 horas.

Bradesco abre agências mas
não contrata mais funcionários

A fim de correr atrás do prejuízo
por ter perdido a administração do
Banco Postal para o Banco do Bra-
sil, o Bradesco resolveu investir na
abertura de agências. O número de
unidades aumentou 27,7%, saindo
de 3.628, em 2010, para 4.634, em
2011.

 O mesmo não se pode dizer da
abertura de postos de trabalho. O
Bradesco gerou apenas 9.436 no-
vas vagas no ano passado. Alta de
9,91% em relação a 2010. O índice
revela que existe uma diferença
absurda entre emprego oferecido e
número de agências inauguradas.

Comando se reúne nesta
sexta para organizar
Campanha 2012

O Comando Nacional dos Ban-
cários, coordenado pela Contraf-
CUT, se reúne nesta sexta (04/05),
para discutir e definir o calendá-
rio de organização da Campanha
Nacional dos Bancários 2012. A
exemplo dos últimos anos, o ob-
jetivo é estabelecer novamente um
processo democrático e parti-
cipativo, buscando o fortalecimen-
to da unidade nacional e a cons-
trução das estratégias e da pauta
de reivindicações da categoria. A
reunião acontece em São Paulo.

Futebol Suiço tem roda-
da neste sábado (05/05)

Depois de duas semanas de pa-
ralisação o 24º Campeonato de
Futebol Suiço dos Bancários de
Dourados e Região volta a ter ro-
dada neste sábado (05/05), no
campo do Sindicato, com os se-
guinte jogos:

Às 08:30h – Itaú/CEF X
Santander e às 09:30h –
Bradesco(A) X Bradesco(B).

Itaú, Bradesco e Santander ga-
nham R$ 11,594 bi em tarifas

Apenas nos três primeiros me-
ses de 2012,  juntos, os três maio-
res bancos privados no Brasil obti-
veram R$ 11,594 bilhões em re-
ceitas com a prestação de serviços
e tarifas bancárias. No Bradesco, o
crescimento foi de 17,3% na com-
paração com o primeiro trimestre
do último ano, de R$ 3,510 bilhões
para R$ 4,118 bilhões. O Santander
Brasil expandiu 15,5% no mesmo

período, de R$ 2,142 bilhões para
R$ 2,473 bilhões. Já o Itaú
Unibanco ampliou em 12%, para R$
5,003 bilhões.

Vale lembrar que apenas com as
tarifas os bancos cobrem a folha de
pagamento e ainda sobra dinheiro,
ou seja, grande parte do trabalho
do bancário ele acaba fazendo de
graça para o banco, como na venda
de produtos, por exemplo.

Eleições na Funcef vão
de 7 a 11 de maio, o Sin-
dicato apoia a Chapa 1

O Sindicato de Dourados, a
Contraf-CUT e a Fetec/CUT-CN
manifestam total apoio à Chapa 1
- Movimento pela Funcef, forma-
da por empregados da Caixa na
ativa e aposentados. As eleições
começam em todo país na próxi-
ma segunda-feira (07/05) e termi-
nam na sexta (11/05).

Na Previ as eleições serão de
18 a 29/05 e o Sindicato apoia a
Chapa 6 – Unidade na Previ.

Rendimento das mulheres cresce
As mulheres estão conquistan-

do mais espaço no mercado de tra-
balho e garantindo melhorias im-
portantes. O rendimento delas cres-
ceu 13,5%, índice correspondente
a R$ 67,00. Já a dos homens teve
aumento de 4%, ou seja, R$ 60,00.
Dados do IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísticas).

 Apesar do avanço, as discri-
minações ainda persistem. As mu-

lheres ganham bem menos do que
os homens. Em 2000, o salário de-
las era equivalente a 67,7% ao do
deles. Hoje, o índice chega a 73,8%.
As informações são do Censo 2010.

Entre as regiões, a diferença
se tornou menor no Norte, onde o
salário médio delas passou de
74,6% para 82,4% do recebido pe-
los homens. Já no Sul, a diferença
caiu menos, de 63,2% para 69%.

Entidades adiam
evento do 1º de maio

As entidades ligadas ao Comitê
de Defesa Popular transferiram
para domingo, 06/05, a partir das
14h, no Parque Antenor Martins,
o evento em comemoração ao Dia
do Trabalhador.

Estão programadas várias
atividades e todos estão convi-
dados a participar.




