
BANCARINHO
Informativo do Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS

BANCARINHO
545  10/11/10       ANO XI     FETEC/CN-CONTRAF-CUT

Mais notícias no site  -   bancariosms.com.br

Bancos públicos patrocinam
a “farra” de juízes federais

Os bancos oficiais e al-
gumas empresas (priva-
das e públicas) patroci-
nam encontro de juízes
federais em um luxuoso
resort na ilha de Coman-
datuba, sul do estado da
Bahia. No evento organi-

zado pela Ajufe (Associa-
ção dos Juízes Federais do
Brasil), os magistrados
pagam apenas R$ 750,00
com todas as despesas
pagas, exceto passagens
aéreas. Eles poderão ain-
da ocupar, de hoje até sá-
bado, apartamentos de
luxo e bangalôs, cujas di-
árias variam entre R$
900,00 e R$ 4 mil.

As demais diferenças
do encontro ficam por
conta da Caixa (com pa-

trocínio de R$ 280 mil),
Banco do Brasil (R$ 100
mil), Sindicato Nacional
das Empresas Distribui-
doras de Combustíveis e
Lubrificantes (R$ 60 mil).
As outras empresas não
divulgaram o valor do pa-
trocínio.

A “farra” com dinheiro
público demonstra que os
empregados têm bons
motivos para cobrar me-
lhores benefícios das ins-
tituições financeiras.

Semi-finais do “Suiço”
Acontecerá no dia 20/11

As partidas das semi-fi-
nais do 12º Campeonato dos
Bancários de Futebol Suiço
mais uma vez tiveram que
ser adiadas devido as fortes
chuvas que caíram durante
todo o dia de sexta-feira, 05/
11, em Dourados.

Em virtude do feriado
prolongado nessa semana,
(independência) os jogos
agora só acontecerão nos
dias 20/11 (semi-final) e 27/
11 (final).

As partidas são as seguin-

tes: O primeiro colocado,
Bradesco Dourados, enfren-
tará o quarto, San-tander e,
o segundo colocado,
Bradesco Itaporã/Fátima do
Sul, enfrentará o terceiro,
que é a equipe do Itaú/Cai-
xa. As duas equipes vence-
doras farão a final em jogo
único que contará com uma
preliminar envolvendo duas
equipes, formadas por garo-
tos entre 13 e 15 anos, uma
da AABB e a outra da
APCEF.

Negociação
com a Caixa

Os empregados da Cai-
xa retomam a mesa de
negociação permanente
com a direção da empre-
sa nesta quinta-feira, 11/
11, em Brasília. No en-
contro serão discutidos os
desdobramentos da cam-
panha salarial 2010, prin-
cipalmente em relação à
pauta de reivindicações
específicas.

Entre as prioridades, o
ressarcimento dos dias
parados nas greves de
2007 e 2008, a imple-
mentação da comissão de
acompanhamento do
SIPON (Sistema de Ponto
Eletrônico), a definição
das regras para a promo-
ção por mérito relativa a
2010 e a discussão sobre
o custeio do Saúde Caixa
e ampliação das cobertu-
ras, tendo em vista o re-
sultado altamente supe-
ravitário do plano.

Outro ponto diz respei-
to a isonomia. Os bancos
públicos precisam acabar
com as diferenças nas ins-
tituições. Enquanto não
garantir as conquistas, os
empregados continuam
mobilizados.

Encontro dos
aposentados

Na última sexta-feira,
05/11, à noite, mais uma
vez o Sindicato dos Ban-
cários de Dourados e Re-
gião promoveu encontro
com os bancários aposen-
tados, na sede da entida-
de em Dourados.

O encontro que come-
çou a ser realizado desde
meados de 2009 visa dis-
cutir os problemas enfren-
tados por esses valiosos
companheiros que duran-
te boa parte de suas vi-
das contribuíram no dia-
a-dia da categoria e por
conseqüência da própria
entidade sindical.

Busca ainda, proporci-
onar a troca de informa-
ções entre esses compa-
nheiros e  a diretoria do
sindicato e demais ban-
cários da ativa e, discutir
ações políticas tanto em
relação aos aposentados,
como também questões
relacionadas ao Municí-
pio, Estado e País.

A reunião teve na pau-
ta questões relacionadas
às aposentadorias, proces-
sos judiciais em anda-
mento ou demandas pas-
síveis de ação judicial,
além de outras questões.
No caso dos aposentados
do Banco do Brasil, rela-
cionadas a Cassi e Previ.

Segundo o presidente
do Sindicato dos Bancá-
rios de Dourados e Re-
gião, Raul Verão, “a reu-
nião definiu ainda um ca-
lendário de encontro
mensal dos aposentados,
que acontecerão todas as
últimas quintas-feiras do
mês, exceto a próxima
que deverá ocorrer no dia
02/12, em virtude do fi-
nal do ano”.

Após as discussões os
presentes tiveram um
momento de confraterni-
zação.

Posse da nova dire-
toria dos vigilantes

Será na próxima terça-fei-
ra, 16/11, às 08 horas a pos-
se da nova diretoria do Sin-
dicato dos Empregados em
Empresas de Segurança e Vi-
gilância da Grande Dourados
e Região, eleita no pleito dos
dias 25 e 26/10/2010, com
86,2% dos votos

A Chapa eleita, “Demo-
cracia e Luta”, contou com
o apoio do Sindicato dos
Bancários e têm como com-
ponentes os seguintes com-
panheiros: Presidente, An-
tônio Góes Ferreira; Vice-
presidente, Lauir da Silva

Santos Junior; Tesoureiro,
Jucione dos Santos de Sou-
za; 2º Tesoureiro, Messias
Felício dos Santos; Secretá-
rio, Jocimar Santos Titão; 2º
Secretário, Anderson Eugê-
nio Dias Costa. Os compo-
nentes do Conselho Fiscal
são: Carlos dos Santos,
Adriano Zeferino da Silva e
Elias Gomes; Conselho Fis-
cal suplente: Noel Francisco
de Jesus, Orlando Ramão
Chaves e Renato Ferreira
Alves. Delegados: Antônio
Góes Ferreira e Anderson
Eugenio Dias.




