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Fim de semana de debates no
Banco do Brasil e na Caixa

Bancários do BB e da Caixa se
reúnem, neste sábado e domingo,
9 e 10/7, em São Paulo, para o 22º
Congresso Nacional do BB e o 27º
Conecef. Os eventos acontecem no
Expo Center Norte, na Vila Guilher-
me, São Paulo. A abertura é con-
junta, no entanto, as discussões
específicas são separadas.

Na pauta do BB, remuneração e
jornada de trabalho, saúde do ban-
cário, Previdência e a importância

do banco público. Os funcionários
da base do Sindicato de Dourados
e Região serão representados por
Carlos Longo,delegado eleito em
assembleia do Banco do Brasil.

Na Caixa, os debates giram em
torno da saúde, condições de tra-
balho, Funcef, aposentados, segu-
rança, correspondente bancário,
Sipon e isonomia. O delegado elei-
to para representar a base de Dou-
rados é Leandro Ribeiro.

Protestos contra demissões no Itaú
Os bancários do Itaú Unibanco

de todo o país, inclusive de Doura-
dos, preparam uma série de mani-
festações contra a onda de demis-
são promovida pelo maior banco
privado do Brasil. Nos últimos me-
ses, cerca de 350 trabalhadores
perderam o emprego, a maioria
com muitos anos de serviço.

Enquanto isso, o lucro da empre-
sa bate mais um recorde. No pri-
meiro trimestre, o ganho líquido foi
de R$ 3,53 bilhões, alta de 9,2%

em relação ao mesmo período do
ano passado, quando a lucra-
tividade chegou aos R$ 3,2 bilhões.
Os números são mais uma mostra
de que a empresa anda bem das
pernas e não tem porque demitir.

Diante do quadro, os bancários
protestam hoje, das 9 às 10:30 ho-
ras, em frente a principal agência
do banco em Dourados, com
panfletagem e carro de som. A ati-
vidade faz parte, também, do Dia
Nacional de Mobilização da CUT.

Dia Nacional de Mobilização da CUT
Nesta quarta-feira, 6 de julho, é

Dia Nacional de Mobilização da CUT
(Central Única dos Trabalhadores)
e dos movimentos sociais (MST,
Central de Movimentos Populares,
Marcha Mundial de Mulheres e Via
Campesina). Milhares de trabalha-
dores vão realizar, em diversas ci-
dades do Brasil, atos de rua, para-
lisações em empresas de todos os
setores e no serviço público, pas-

seatas, panfletagens e protestos.
O objetivo das mobilizações é

mostrar que a maioria da popula-
ção quer mais mudanças no Brasil.
As atividades do dia 6 de julho têm
como objetivo pressionar os patrões
e o governo federal, os governos
estaduais, as prefeituras, os depu-
tados e os senadores para que eles
atendam as reivindicações e pro-
movam as mudanças.

Campanha Nacional de Valoriza-
ção dos Funcionários do Bradesco

Dentro das atividades do Dia Na-
cional de Mobilização da CUT o Sin-
dicato dos Bancários de Dourados
e Região fará o lançamento da Cam-
panha Nacional de Valorização dos
Funcionários do Bradesco e, ainda,
protesto contra as demissões no
Banco Itaú. (matéria abaixo).

O lançamento da campanha
acontece em frente a agência cen-
tro do Bradesco, das 9 às 10:30hs,

com carro de som e distribuição de
jornal específico da campanha para
os funcionários.

A campanha de Valorização dos
Funcionários do Bradesco está sen-
do realizada hoje por todos os sin-
dicatos filiados a Federação dos
Bancários do Centro Norte (Fetec-
CUT/CN), sob orientação da Comis-
são de Organização dos Funcioná-
rios do Bradesco (COE do Bradesco).

Futsal  terá início neste
sábado na AABB

O 16º Campeonato dos Bancári-
os de Futebol de Salão/2011 terá
início neste sábado, 09/7 às
8h:45m, na AABB de Dourados.

Nesta quarta-feira houve o con-
gresso técnico que definiu os par-
ticipantes e a tabela da primeira
rodada.

7 equipes participarão da com-
petição: Santander, duas do
Bradesco de Dourados, Banco do
Brasil, Itaú, Bradesco Fátima do
Sul e Bradesco Rio Brilhante.

A primeira rodada no sábado fi-
cou assim: Santander X Bradesco
(B) e no segundo jogo, Bradesco (A)
X Itaú.

Todas as informações poderão ser
acompanhadas pelo site:

www.bancariosms.com.br

Santander tenta censurar
denúncias dos bancários
na final da Libertadores

O grito de revolta das entida-
des de representação dos funcio-
nários diante dos abusos cometi-
dos contra os trabalhadores causou
uma reação truculenta por parte do
Santander. O banco espanhol en-
trou com uma ação junto ao Con-
selho Nacional de Autorregulamen-
tação Publicitária (Conar) para que
fosse retirado do ar o anúncio vei-
culado na Rádio CBN na manhã de
22 de junho, dia da final da Copa
Libertadores, entre o Santos e
Peñarol. Veja matéria completa no
site www.bancariosms.com.br
Bancários do Itaú Uni-
banco realizam Encontro
Nacional nesta sexta

A Contraf-CUT realiza nesta sex-
ta-feira, 8, às 10h, o Encontro Na-
cional dos Funcionários do Itaú
Unibanco. O evento, que acontece
no auditório Azul da sede do Sin-
dicato dos Bancários de São Paulo,
terá como foco a organização das
reivindicações específicas dos tra-
balhadores do banco para a Cam-
panha Nacional dos Bancários 2011,
com destaque para a luta contra as
demissões. Mais detalhes no site:

www.bancariosms.com.br




