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Reforma no BB continua gerando caos
As reformas que estão

sendo realizadas nas agências
do Banco do Brasil vem geran-
do muitas reclamações de cli-
entes e usuários que são obri-
gados a conviver num verda-
deiro canteiro de obras.

Na agência em reforma
em Dourados, depois da inter-
venção do Sindicato o proble-
ma foi amenizado, porém não

resolvido. Já na agência de Rio
Brilhante as informações que
chegam ao Sindicato, e que foi
constatado pela visita de dire-
tores, é de verdadeiro caos, e
tem gerado muito stress, prin-
cipalmente aos funcionários
que reclamam, dentre outras
coisas,  inclusive da poluição
sonora insuportável em alguns
momentos.

O Sindicato reconhece
que as obras são necessárias
até mesmo para melhorar o
ambiente de trabalho dos pró-
prios funcionários, porém
questiona a falta de critérios
para a sua realização sem con-
siderar os trabalhadores que
estão sendo submetidos a essa
convivência no dia-a-dia da
agência em reforma.

HSBC está sendo
processado em
US$ 9 bi no caso
Madoff

Um dos bancos mais lucra-
tivos do mundo, o HSBC é
alvo de um processo de US$
9 bilhões, por participar no
escândalo internacional envol-
vendo o mega investidor nor-
te-americano Bernardo
Madoff, que deu um golpe de
US$ 65 bilhões, o qual afetou
drasticamente a economia dos
Estados Unidos e gerou pre-
juízos no mundo todo.

Irving Picard, o advogado
que está vasculhando o mun-
do atrás do dinheiro de inves-
tidores que tiveram prejuízos
com o esquema criado por
Madoff acusa o HSBC de
ajudar na fraude através da
“criação, venda e apoio a uma
rede de dezenas de fundos in-
ternacionais alimentadores
baseados na Europa, Caribe
e América Central”.

Na Caixa o problema é o ar condicionado
Parte dos funcionários da

agência centro da Caixa estão
sendo submetidos a condições
subumanas de trabalho em fun-
ção de problemas no sistema
de ar condicionado.

 Ao receber a informação
do diretor do sindicato e fun-
cionário da Caixa, Cláudio
Roberto Pereira Moreira, o
Presidente do sindicato Raul
Verão e o diretor Leonardo
Freitas, estiveram na ultima ter-
ça-feira, 7/12, verificando a si-

tuação e ficaram indignados
com o que viram.

O setor dos caixas, e
principalmente tesouraria e ha-
bitação sem as mínimas con-
dições de trabalho. Mesmo
com ventiladores improvisados
a situação era insuportável, ao
ponto de funcionários estarem
trabalhando descalço tanto era
o calor.

Segundo Raul Verão, “fi-
zemos contato com o respon-
sável da Caixa na área, o Sr.

João Francisco, em Campo
Grande, cobrando solução
imediata do problema e ao
mesmo tempo acionamos o
Ministério do Trabalho para
que seja tomada as providen-
cias legais”.

Ainda segundo Raul, “se
o problema não for resolvido
o sindicato tomará outras me-
didas, que podem chegar até
ao fechamento da agência até
que as condições de trabalho
sejam restabelecidas”.

BANCO DO BRASIL: Consulta da
Previ começou hoje e vai até o dia 15

Começou hoje e vai até o
dia 15 a consulta com os asso-
ciados sobre o acordo para uti-
lização do superávit do Plano 1
da Previ. O acordo, fruto de
várias rodadas de negociações,
garante a solidariedade, distri-
bui de forma isonômica, contem-
pla todos os segmentos do cor-
po social do plano 1. Melhora
os benefícios dos aposentados
e pensionistas, e já projeta be-
nefícios para os funcionários da
ativa.

Diretores eleitos da
Previ defendem aprovação
do acordo: Os representantes
dos trabalhadores, diretores de
Seguridade e Administração da
caixa de previdência, José

Ricardo Sasseron e Paulo As-
sunção, defenderam a aprova-
ção do acordo. Os mesmos es-
tiveram participando de um de-
bate, na quinta-feira, 2/12, via
internet no Sindicato dos Ban-
cários de São Paulo, esclare-
cendo dúvidas dos associados
que enviaram perguntas ante-
cipadamente.

Hoje pela manhã o Sindi-
cato de Dourados passou o
vídeo com o debate na agência
do BB Parque dos Ipês, com
boa participação dos funcioná-
rios. Quem não pode assistir  e
tiver interesse pode acompa-
nhar no yotube, ver endereços
e matéria completa no site do
Sindicato.

Futebol Suiço:
Final será neste sábado

Depois de mais de quatro
meses de duração o 24º Cam-
peonato dos Bancários de Fu-
tebol Suiço, iniciado em 31/7,
chega ao seu final neste sába-
do com a realização da parti-
da envolvendo o time do Bra-
desco Dourados e a equipe do
Itaú/Caixa.

Há uma grande expectativa
envolvendo esta final, vez que
a equipe do Itaú/Caixa é a atual
bi-campeã da competição, e
fará a quarta final consecutiva.
Por outro lado o Bradesco
Dourados chega a final depois

de ter se classificado em pri-
meiro lugar na primeira fase e
ter passado pela semifinal com
uma goleada de 5 a zero no
time do Santander.

A final está programada
para acontecer neste sábado,
11/12, com a partida sendo
iniciada às 9 horas no campo
do Sindicato, a Rua Palmei-
ras ao lado da AABB. Antes
porém, com início às 8 horas,
haverá uma preliminar com
equipes de garotos entre 13 e
15 anos, uma da AABB e ou-
tra da APCEF.

Sindicato apóia Passeio Ciclístico
O Sindicato dos Bancários de

Dourados e Região, através da
Secretaria de Esportes, Cultura
e Lazer, está apoiando a reali-
zação do Passeio Ciclístico que
está sendo organizado pelo site
esportivo GazetaMS, em come-
moração ao aniversário de 75
anos de Dourados.

O evento que acontecerá no
dia 12/12 a partir das 7:30 ho-
ras, com previsão de largada da
Praça Antônio João às 8:30 ho-
ras, terá um percurso de 7 Km,
com uma parada na sede soci-
al do Sindicato dos Bancários,
na Rua Palmeiras, e chegada
na Praça Esportiva Jorjão.

Durante o trajeto haverá si-
mulação de acidentes, palestra
sobre o meio ambiente, sorteio
de bicicletas, além de distribui-
ção de picolés e água mineral,
além de sorteios para corte de
cabelo masculino e maquiagem
feminina.

O Sindicato dos Bancários
convida os bancários e famili-
ares a participarem dessa prá-
tica esportiva e recreativa, sau-
dável e importante para a boa
saúde. Informações através
dos telefones: 3411-7703, 8444-
3494 e 9957-2583.




