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Semifinal do Suíço no sábado

Dir etoria empossada na sexta
A Diretoria do Sindicato e, tam-

bém, os componentes do Conselho
Fiscal, eleitos no pleito do dia 21/
05, foram empossados na última
sexta-feira, 31/5, para um manda-
to de três anos, 2013/2016, em so-
lenidade realizada em Dourados. A
composição tem Janes Estigarribia
do Bradesco na presidência e Már-
cia Felipetto do BB na vice.

A solenidade foi coordenada pela
Comissão Eleitoral, neste que foi

seu último ato frente ao processo
eleitoral iniciado oficialmente no
dia 17 de abril, justamente com a
assembleia que elegeu Fernando
Missiato (Bradesco), João Marques
e Paulo Roberto Zanoni do Banco
do Brasil como membros da referi-
da Comissão.

A posse foi prestigiada por ban-
cários, militantes da categoria e
políticos, além de vários sindica-
listas.

Diretora da Cassi em Dourados
Nesta sexta-feira (07/6) a dire-

tora de planos de saúde e relacio-
namento com clientes da Cassi,
Mirian Fochi estará em Dourados
onde apresentará o relatório anual
da entidade bem como detalhar pla-
nos de trabalho a ser implantados
aos associados da ativa e aposen-
tados do Banco do Brasil.

Esta será a primeira vez que os
associados de Dourados e Região
poderão ouvir, e acompanhar o re-
latório anual da Caixa de Assistên-
cia, vez que, geralmente os relató-
rios são apresentados apenas nas

capitais. Graças a intervenção do
sindicato e o bom relacionamento
com a diretora Miriam Fochi, foi
possível agendar essa data para ela
expor a situação atual da Cassi.

O evento vai acontecer na sede
do Sindicato dos Bancários de Dou-
rados, na Rua Olinda Pires de
Almeida 2450 a partir das 19h.

 “Todos os(as) associados(as) pre-
cisam se esforçar em acompanhar
esse evento”, alerta a vice-presi-
dente do Sindicato e funcionária do
Banco do Brasil, Márcia Aparecida
Felipetto.

Contraf-CUT denuncia a Dilma
farsa em eleição da Caixa

A Contraf-CUT enviou ofício nes-
ta terça (04/6) à presidenta Dilma
Roussef, ao Secretário da Presidên-
cia, Gilberto Carvalho, e ao presi-
dente da Caixa, Jorge Hereda,  para
denunciar que a direção da Caixa
está violando a lei 12.353, que re-
gulamenta a eleição de represen-
tantes dos trabalhadores aos con-
selhos de administração das empre-
sas estatais e de economia mista,
e solicitar a suspensão do calendá-
rio imposto pela empresa.

No documento a Confederação

afirma que não reconhece o pro-
cesso eleitoral porque as exigênci-
as mantidas pela Caixa para ocu-
pação do cargo no Conselho restrin-
ge a participação de 80% dos fun-
cionários, o que difere de todos pro-
cessos eleitorais já concluídos ou
ainda em curso em outras empre-
sas públicas e sociedades de eco-
nomia mista, inclusive na Petro-
brás e no Banco do Brasil.

No site do sindicato você vê a
matéria completa sobre o assunto
e também a íntegra do ofício.

Após a última rodada da fase de
classificação, que aconteceu no sá-
bado, 01/6, foram definidos os se-
mifinalistas do 26º Campeonato de
Futebol Suíço dos Bancários. As
equipes classificadas foram: 1º -
Bradesco(B), 2º - Itaú, 3º -

Bradesco(A) e 4º - Santander.
Confira os jogos que acontecem

neste sábado (08/6) no campo da
área social do Sindicato.

Às 08:30h Bradesco(B) X
Santander; Às 09:30h, Itaú X
Bradesco(A).

Começou na segunda (3/6) a
eleição do representante dos fun-
cionários do Banco do Brasil no
Conselho de Administração, o
Caref. Para votar, basta entrar no
Sisbb-Pessoal-Opção 48-Eleição
Caref e digitar o número da ma-
trícula do seu candidato. A vota-
ção vai até sexta (7/6).

Todos os cerca de 120 mil fun-
cionários do banco podem votar.
A matrícula funcional de Rafael
Matos, apoiado pelo Sindicato é
F8369846.

Sindicato apoia Rafael Ma-
tos para o Caref do BB

Intenso debate no En-
contro do Santander

Intensos debates marcaram o
primeiro dia do Encontro Nacio-
nal dos Funcionários do Santander,
iniciado ontem (04/6) em São Pau-
lo. Os bancários discutem, até hoje
(05/06) temas relevantes, como
emprego e remuneração, saúde e
condições de trabalho, Previdên-
cia Complementar e o balanço do
banco espanhol.

O assunto amplamente debati-
do é o emprego. Todos os deta-
lhes das discussões você acompa-
nha amanhã no site do sindicato.

O conflito entre índios terena e
fazendeiros no Mato Grosso do Sul
é grave e mostra que está mais
do que na hora do Estado brasi-
leiro deixar a omissão de lado e
tomar um posicionamento firme
sobre a demarcação das terras in-
dígenas. Os índios se sentiram vi-
olentados em um processo legíti-
mo de reinvidicação dos seus di-
reitos e se dizem dispostos a mor-
rer pelas terras.

 Hoje, o agronegócio, com uma
mãozinha da grande mídia, faz
uma campanha incessante para
marginalizar a luta dos índios. Tra-
tam o caso como invasão de ter-
ras contra os “pobres” fazendei-
ros. Dizem ainda que as comuni-
dades são incitadas pela Funai. No
entanto, os indígenas só querem
suas terras de volta. Nada mais.

Demarcações das terras
indígenas no MS


