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Seeb-Dourados protesta em
Brasília contra correspondentes

Cerca de 700 bancários de todo
o país, entre eles 08 do Seeb Dou-
rados e Região, promoveram na
manhã de terça, 16/8, uma lava-
gem simbólica da rampa principal
de acesso do Banco Central, em
Brasília, contra as resoluções da
instituição que ampliam as funções
dos correspondentes e precarizam
o trabalho bancário.

O ato foi precedido de manifes-
tação com carro de som onde as li-
deranças sindicais bancárias do país
se revezaram em discursos contra
as resoluções do BC. Raul Verão,
presidente do Sindicato de Doura-
dos e Região também discursou.

Na parte da tarde os bancários
participaram da audiência pública
da Comissão de Finanças e Tribu-
tação da Câmara dos Deputados,
que discute o Projeto de Decreto

Legislativo (PDC) nº 214/2011, de
autoria do deputado federal Ricardo
Berzoini (PT-SP), que trata da sus-
pensão das resoluções do BC sobre
os correspondentes.

O presidente da Contraf-CUT,
Carlos Cordeiro declarou em sua
fala na audiência pública que,
“Hoje o Banco Central atua mais
como um sindicato dos banqueiros,
sem observar a necessidade de uma
regulamentação do sistema finan-
ceiro que gere desenvolvimento
com distribuição de renda e que
não precarize as atividades dos tra-
balhadores do ramo”.

Na avaliação dos dirigentes sin-
dicais a audiência pública foi mui-
to positiva, agora é esperar que os
deputados aprovem o PDC que ain-
da não tem data para ser votado
em plenário.

Plenária Estadual da CUT-MS
A CUT - Central Única dos

Trabalhadores do MS, realiza nes-
te final de semana dias 19 e 20 de
agosto, na sede da Fetems em Cam-
po Grande, a Plenária Estadual para
todos os filiados, que irá discutir
vários assuntos de interesse dos
trabalhadores e problemas que os
mesmos vem enfrentando no Esta-
do. Outro ponto da pauta é a reti-

rada de delegados para o Encontro
Nacional da CUT em São Paulo no
mês de setembro de 2011.

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região participa da ple-
nária com os seguintes delegados:
Janes Estigarribia, Ronaldo
Ferreira, Carlos Longo, Laudelino
Vieira, Ivanilde Fidelis e Valter
Ogima.

Inscrição para delegado sindical até sexta
Termina nesta sexta-feira, 19/8,

o prazo para os empregados da Cai-
xa e do Banco do Brasil realizar ins-
crição da candidatura para delega-
do sindical. A eleição acontece en-
tre os dias 29/8 e 02/9 na própria
agência.

O delegado sindical é responsá-

vel por encaminhar aos sindicatos
e gestores as reivindicações dos
bancários, representar o sindicato
junto aos empregados de cada
agência, acatar e encaminhar as
decisões dos Fóruns Sindicais, en-
tre outros. Participe, o movimento
sindical precisa de você.

BB e Caixa já estão com a pauta
O Comando Nacional dos Bancá-

rios, coordenado pela Contraf-CUT,
entregou nesta quarta, 17/8 às di-
reções do Banco do Brasil e da Cai-
xa Econômica Federal, em Brasília,
a pauta de reivindicações, especí-
ficas, das duas instituições da Cam-
panha Nacional 2011. Definida nos

Congressos Nacionais dos Funcio-
nários das duas instituições, reali-
zados em São Paulo em julho.

As matérias completas sobre as
entregas das minutas, que aconte-
ceram em momentos distintos,
você poderá ler na íntegra no site
www.bancariosms.com.br.

Justiça nega tentativa de
censura do Santander

O banco havia entrado com me-
dida cautelar na Justiça tentando
censurar e retirar do ar spot veicu-
lado na Rádio CBN na véspera da
fina da Copa Libertadores. O infor-
me publicitário denunciava o as-
sédio moral, as demissões de tra-
balhadores no Brasil, as remessas
de dinheiro para a Espanha, os ele-
vados bônus pagos aos executivos
e o calote aos aposentados do anti-
go Banespa.

A mesma foi indeferida logo na
primeira instância por ferir o di-
reito de liberdade de expressão,
assegurado pela Constituição Fede-
ral.  Veja a matéria e o spot no site
www.bancariosms.com.br

Mais de 100 mil mulhe-
res tomam Esplanada na
Marcha das Margaridas

“Margarida, Margarida, nossa
Marcha tem seu nome. É melhor
morrer na luta, do que morrer de
fome”. Com estas palavras de or-
dem, mais de 100 mil trabalhado-
ras de todo o país, do campo e da
floresta, deixaram a Cidade das
Margaridas, no Parque da Cidade,
nesta quarta em Brasília, onde es-
tavam acampadas, e marcharam
rumo ao Congresso Nacional, du-
rante a 4ª edição da Marcha das
Margaridas.

As palavras, que fazem referên-
cia à Margarida Maria Alves, pre-
sidente do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Alagoa Grande
(PB), morta brutalmente, resumem
bem o espírito de garra e coragem
que tomou a Esplanada dos Minis-
térios. Toda esta mobilização en-
coraja a postura da não passivi-
dade e da não submissão”

Semi-final do Futsal será
neste sábado na AABB

Neste sábado acontece a semi-
final do 16º Campeonato de Fute-
bol de Salão dos Bancários no Gi-
násio de Esportes da AABB em
Dourados. Confira os jogos:

08:45 – Santander X Bradesco (A)

09:45 – Bradesco Fát. Sul/Itaporã
X Bradesco (B).




