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Conferência Regional da Fetec
Centro-Norte define posição
regional para Campanha 2010

Foi realizada nos dias 30 de junho e 1º de julho, em Brasília, a Conferência
Regional da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro
Norte (Fetec-CUT Centro Norte), de onde foram tiradas as propostas do
movimento sindical da região centro-norte sobre os temas da Campanha
Nacional de 2010, agrupados nos eixos de sistema financeiro, remuneração,
emprego, saúde e segurança bancária.

Estiveram presentes, os dirigentes sindicais de Dourados, Raul Verão, Carlos
Longo, Janes Estigarribia e Warter Ogima, eleitos delegados para participarem
desse evento em assembléia no dia 17 de junho na sede do Sindicato em
Dourados. Os representantes de Dourados levaram as propostas debatidas
durante o Encontro Regional dos Bancários realizado no dia 26 de junho.

Além dos dirigentes de Dourados,estiveram presentes dirigentes da Federação
e dos demais sindicatos filiados das localidades de Barra do Garças (MT), Brasília,
Mato Grosso, Roraima, Rondonópolis (MT), Rondônia, Pará-Amapá e Acre.
Também marcaram presença o presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), Carlos Cordeiro, e Sônia
Rocha, presidenta da Fetec Centro-Norte.

Essas propostas serão defendidas pelos delegados representantes da Fetec-
CUT/CN na 12ª Conferência Regional do Bancários, que acontecerá de 23 a 25
de julho no Rio de Janeiro, para compor a Minuta de Reivindicações da categoria
a ser apresentada a Fenaban no mês de agosto. De Dourados participarão, os
diretores, Raul Verão, Edegar Martins e Joacir Rodrigues.

16º Grito dos/as Excluídos/as 2010 - “Vida em primeiro lugar”
As entidades sociais, dentre elas o

Sindicato dos Bancários de Dourados,
estiveram reunidas nesta terça-feira,
6/7, na sede dos bancários em
Dourados, para iniciar as discussões
em relação a organização do 16º Grito
dos/as Excluídos/as, que neste ano
levará as ruas, no 7 de setembro, o
lema: “Vida em primeiro lugar - Onde
estão nossos direitos? Vamos às ruas
para construir um projeto popular”.

O Grito se define como um con-
junto de manifestações realizadas no
Dia da Pátria, 7 de setembro, tentando
chamar a atenção da sociedade para as
condições da crescente exclusão social
na sociedade brasileira. Não é um
movimento nem uma campanha, mas
um espaço de participação livre e
popular, em que os próprios excluídos,
junto com os movimentos e entidades
que os defendem, trazem à luz o

FUTEBOL SUIÇO
Congresso Técnico
será nesta quarta

A Secretaria de esportes, cultura e
lazer do Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região, confirmou para esta
quarta-feira, (7/7) às 17h30, o
Congresso Técnico do 24º campeo-
nato de futebol suíço dos bancários
2010, na sede da entidade e que vai
tratar dos assuntos diversos referente
à competição.

De acordo com o Valdinei Rodrigues
de Araújo (Dinei), Diretor de esportes,
cultura e lazer do sindicato e
responsável pela realização do
campeonato, “todas as equipes
deverão ter alguém representando-as
no Congresso Técnico, pois teremos
decisões importantes sobre a
competição”. Ainda de acordo com
Dinei, a data provável de início do
campeonato, a ser referendada pelos
representantes das equipes no
congresso técnico, deverá ser o
próximo dia 24 de julho de 2010.

Diretor do Sindicato de Dourados é indicado para a COE Bradesco
O diretor de imprensa e comuni-

cação do Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região, Joacir Rodrigues
de Oliveira, foi indicado no dia 30 de
junho de 2010 em Brasília, na
Assembléia Extraordinária, da Federa-
ção dos Trabalhadores em Empresa de
Crédito do Centro Norte – FETEC-
CUT/CN, como representante desta
federação na Comissão de Organização
dos Empregados do Bradesco da
Contraf-CUT (COE Bradesco).

As COEs, que são comissões por
bancos tem a função de negociar com
os bancos as questões específicas de
cada banco, nesse caso o Bradesco.

Além da COE Bradesco, o Sindicato
dos Bancários de Dourados conta ainda
com o diretor Janes Estigarribia, na
COE do Ramo Financeiro como
representante da Fetec-CN. Esta
Comissão é a responsável pelas
questões relacionadas as Cooperativas
de Crédito, as Financeiras e a outros

trabalhadores vinculados ao sitema
financeiro.

NEGOCIAÇÃO:
A Contraf-CUT, através da COE

Bradesco, retomará nesta quinta-feira
8/7 os debates com o Bradesco
buscando a construção de um
programa de combate ao assédio
moral. A negociação acontece às 10h,
na sede do banco, em Osasco, e Joacir
Rodrigues já estará participando dessa
negociação.

protesto oculto nos esconderijos da
sociedade e, ao mesmo tempo, o anseio
por mudanças.

O Grito, que teve origem em 1995,
em 170 cidades no Brasil, logo se
firmou na agenda anual das pastorais
e movimentos sociais. Nos últimos
anos, tem acontecido em mais de 1500
localidades do Brasil. Percebendo sua
vocação universal, a partir de 1999,
espalhou-se por outros países da
América Latina, Central e Caribe.

Mais notícias no site: www.bancariosms.com.br




