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Dia Nacional de Luta pres-
siona Itaú contra demissões

Os bancários do Itaú Unibanco
realizaram nesta terça-feira, 19,
um Dia Nacional de Lutas contra
as demissões que vêm ocorrendo
no banco e o desrespeito frente ao
reajuste unilateral de até 24,61%
no plano de saúde . A mobilização
foi o início de uma campanha na-
cional pela garantia de emprego e
direitos a todos os bancários.

Aconteceram protestos, manifes-
tações e retardamento de abertura
de agências e centros administra-
tivos em São Paulo, Rio de Janei-

ro, Brasília, Belo Horizonte, Reci-
fe, Salvador, Cuiabá, Teresina, For-
taleza, Maceió, Londrina, Campi-
nas, Campina Grande, Bragança
Paulista, Cornélio Procópio e diver-
sas outras cidades em todo país.

EM DOURADOS: O Sindicato
estará no final desta quarta-feira,
20/4, nas agências do banco dialo-
gando com os funcionários e dis-
tribuindo jornal específico do Itaú
produzido pela Contraf-CUT e fa-
zendo a mobilização para as próxi-
mas atividades.

Fetec-CUT/CN faz Congresso
e elege nova diretoria

O 8º Congresso da Fetec-CN/CUT
aconteceu de 15 a 17/4 em Cuiabá-
MT, com o tema: “Em um mundo
globalizado a luta não tem frontei-
ras” e debateu os seguintes temas:
Campanha Nacional Unificada;
Internacionalização dos Bancos, Re-
forma do Sistema financeiro; Art
192 Ramo Financeiro; Cooperati-
vas e Financeiras; Sistema Finan-
ceiro e justiça Socioambiental.
Além disso, o Congresso discutiu
a linha política e o plano de ação
da federação para o triênio 2011/
2014.

Ao final do 8º Congresso foi eleita
e empossada a nova diretoria e con-
selho fiscal da federação que, con-
forme decisão da plenária, a chapa
única “Fortalecendo a Unidade da
CUT”, encabeçada pelo diretor do
Sindicato dos Bancários de Brasília
e funcionário do Bradesco, José
Avelino Neto (presidente), e pelo

vice-presidente do Sindicato dos
Bancários do Pará e funcionário do
Banco da Amazônia, Sérgio Luiz
Campos Trindade (vice-presidente)
fará a gestão da Fetec/CN no pró-
ximo triênio.

Também foram eleitos e
empossados na direção da Fetec-
CUT/CN, 03 (três) representantes
de Dourados, na Executiva, Walter
Teruo Ogima como Secretario de
Organização do Ramo Financeiro,
além de Fernando Stocco Missiato
e Ivanilde Fidelis (Fifi), como mem-
bros da direção.

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região-MS foi repre-
sentado no congresso por 06 (seis)
delegados e 01 (um) um observa-
dor, sendo eles: Raul Verão, Carlos
Longo, Janes Estigarribia, Ivanilde
Fidelis, Walter Ogima, Fernando
Stocco Missiato e Joacir Rodrigues
de Oliveira.

DATA HISTÓRICA
19 de abril Dia do Índio – Foi

criado pelo presidente Getúlio
Vargas através do decreto-lei 5.540
de 1943, e relembra o Primeiro
Congresso Indigenista Interameri-
cano, realizado nesta data, no Mé-
xico. O objetivo era diminuir as
perseguições, agressões e dizima-
ção dos índios.

Ato Público, dia 25 de abril
O Ministério do Trabalho e Em-

prego (MTE), em conjunto com di-
versas entidades que atuam em
prol da saúde e segurança do tra-
balho em Dourados realizará um
ato público alusivo ao Dia Nacio-
nal em memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho.

A manifestação acontecerá na
próxima segunda-feira, 25/4, com

início às 10 horas na Praça Antô-
nio João, área central da cidade e
toda a sociedade está convidada.
No Brasil, oficialmente o dia é so-
lenizado desde 2005 no dia 28 de
abril.

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região-MS participará
do ato e convida os bancários que
puderem se fazer presente.

Aprovado PL sobre
perícias do INSS

Os trabalhadores receberam uma
boa notícia. A Comissão de
Seguridade Social e Família da Câ-
mara dos Deputados aprovou pro-
jeto de lei que garante a prestação
de informações aos empregados que
passam por perícia médica no INSS
(Instituto Nacional do Seguro Soci-
al).

O PL é uma luta de todo o movi-
mento sindical e propõe alterações
em pontos da Lei Previdenciária. O
objetivo alterar o artigo 59-A da
referida legislação, garantindo que
os trabalhadores que passam por
perícias no INSS recebam as infor-
mações sobre a atual situação da
forma mais adequada possível.

Sindicatos do MT e do
MS reúnem-se com Re-
gional do Santander

No sábado, 16/4, os sindicatos
dos bancários de Dourados, Campo
Grande, Cuiabá, Rondonópolis e
Barra do Garça, reuniram-se, em
Cuiabá, com Lauren Oliveira, Ge-
rente Regional de Atendimento
(GRA) do Santander da região de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

 A reuniâo aconteceu durante
a realização do 8º Congresso da
Fetec-CUT/CN e a pauta discutida
foi o situação de caos nas agências
do banco na região principalmente
pela integração tecnológica.

A representante do banco se
comprometeu a discutir o assunto
com a diretoria do Santander e até
o final deste mês agendar uma
nova reunião, desta feita na cidade
de Campo Grande-MS, para dar res-
postas a todas as denúncias levan-
tadas pelos sindicatos.

Hoje, Futebol no Bar do Sindicato: Santos  x  Deportivo Tachira - 18h30/MS




