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Futebol Suiço
 Depois da rodada de sábado, 14/8,

que apresentou os seguintes resulta-
dos: Santander 4 X 3 Banco do Brasil
e Bradesco Dourados 4 X 3 Itaú/Caixa,
a equipe do Bradesco Dourados assu-
miu a  liderança do campeonato.

A classificação, depois de três
rodadas ficou assim: 1º - Bradesco
Dourados, com 2 jogos e 6 pontos; 2º
- Bradesco Itaporâ/Fátima do Sul, com
2 jogos e 4 pontos; 3º - Santander com
2 jogos e 4 pontos; 4º - Banco do Brasil
com 2 jogos e 3 pontos; 5º - Itaú/Caixa
com 2 jogos e Zero ponto; 6º - Bradesco
Urbana com 2 jogos e Zero ponto.

A próxima rodada será no sábado,
21/8, com os jogos: às 08:30h,
Santander X Bradesco Urbana e às
09:30h, Bradesco Itaporã/Fátima do
Sul X Banco do Brasil.

Campanha Salarial 2010
Lançamento será segunda-feira, 23/8

O Sindicato dos Bancários de Dou-
rados e Região lança oficialmente  na
próxima segunda-feira, (23/8) a partir
das 08h, a Campanha Salarial 2010. O
ato que marcará um novo ritmo a cam-
panha será na Joaquim Teixeira Alves,
onde está concentrado o maior núme-
ro de agências, e contará com carro de
som e panfletagens para os clientes e
funcionários.

Com o tema da campanha deste ano,
“outro banco é preciso, pessoas em
primeiro lugar”, os diretores distribui-
rão material informativo e chamarão
a atenção para o lucro dos bancos, que
se somado chega a R$ 21,3 bilhões
(Itaú Unibanco, Bradesco, Santander,
Banco do Brasil e Caixa) e a necessida-
de de melhorias urgentes no sistema
financeiro brasileiro.

As visitas às agências já começam
na mesma semana. Como acontece
todos os anos, o alto astral e a serieda-

de vão tomar conta das atividades, re-
alizadas durante todo o processo
negocial em diversas agências de Dou-
rados e da Região.

Para que a campanha seja vitoriosa,
além da mobilização dos diretores é
preciso que a categoria participe ati-
vamente e que a população apoie, pois
ela também é prejudicada pela ganân-
cia dos banqueiros.

Reivindicamos reajuste de 11%, PLR
melhor, fim do assédio moral e mais
contratações, dentre outras.

NEGOCIAÇÕES:
A primeira rodada está marcada

para o dia seguinte ao lançamento da
campanha em Dourados, na terça-fei-
ra (24/8), às 15h, em São Paulo. Na
ocasião, bancários e Fenaban definem
o calendário de negociações e debatem
as primeiras questões da campanha re-
lacionadas à saúde e condições de tra-
balho.

A precarização do trabalho ganha
nova forma no Banco do Brasil

O Banco do Brasil arranjou mais um
jeitinho para precarizar o trabalho e
deixar de investir em infra-estrutura
e pessoal. De olho na ampliação do
número de correntistas, a organização
criou uma nova agência, a +BB. A in-
tenção é implantar, até o final do pró-
ximo ano, 500 unidades complemen-
tares. Em quatro anos, serão 2,2 mil.

O objetivo é atender todos os mu-

nicípios. Para isso, o novo modelo atua
em parceria com os correspondentes
bancários. Quer dizer, o BB atua na
contramão do desenvolvimento e
transfere o trabalho para terceiros.

Outro problema ignorado é a inse-
gurança nos chamados corresponden-
tes. Os locais não têm câmeras e nem
sequer equipamentos com detector de
metais.

FGTS
A s s e m b l é i a
aprova acordo

Em assembléia realizada no dia 12
de agosto, no Sindicato dos Bancários
de Dourados e Região, com a partici-
pação de bancários da ativa, aposenta-
dos e ex-bancários, foi aprovado por
unanimidade a aceitação da proposta
feita pela Caixa Econômica Federal so-
bre o pagamento dos expurgos do Fun-
do de Garantia por Tempo de Serviços
(FGTS).

Agora o departamento jurídi-
co do sindicato está tomando as pro-
vidências legais para a formalização do
acordo junto a Caixa e a parte docu-
mental dos componentes da ação para
que o pagamento ou depósito nas con-
tas vinculadas seja feito o mais breve
possível, colocando fim a essa deman-
da judicial que já se arrasta por 12 anos
nos tribunais.

É a velha e condenável morosidade
da justiça, que quando é  demanda dos
trabalhadores parece que fica ainda
mais lenta.

Monitoramento
O trabalho de monitoramento do

tempo de espera nas filas bancárias re-
alizado pelo Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região em parceria com o
Procon teve prosseguimento nesta
segunda-feira, 16/8. Desta vez, a agên-
cia visitada pelas fiscais do Procon e
pelos diretores do Sindicato foi a do
Bradesco/centro, que para não fugir da
rotina, a constatação foi que a Lei con-
tinua sendo desrespeitada o que levou
o banco a ser autuado. Segundo o pre-
sidente do sindicato, Raul Verão, “in-
felizmente as filas ainda é um tormen-
to para bancários, clientes e usuários
dos bancos.

Violência:
Vigilante é morto no
Banco Real Santander

Mais uma vez a cena de pânico se
repete nas agências bancárias do país,
desta vez na Região Metropolitana do
Recife. Dois assaltos, nesta segunda-
feira, 16/8, deixaram apavoradas as
pessoas que estavam no Banco Real de
Piedade, em Jaboatão dos Guararapes,
e no Bradesco do Varadouro, em
Olinda. Deixando um vigilante morto
e outro ferido. A notícia completa você
acompanha no site:
bancariosms.com.br

Mais notícias no site: bancariosms.com.br

ENQUETE:
A enquete sobre assédio realizada pelo
site do sindicato vem ao encontro do
que todo mundo já sabia. A pergunta
era “Você já sofreu algum tipo de assé-
dio no trabalho?” O resultado foi que
81,82% dos participantes responde-
ram que sim, e apenas 18,18% disse-
ram que não.




