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Campeonato de Futebol
Suiço dos Bancários

O 26º Campeonato de Futebol
Suíço dos Bancários teve sequên-
cia no sábado, 18/5, com a reali-
zação de duas partidas. No primei-
ro jogo o Itaú venceu a CEF
Weimar pelo placar de 2 a 1 e na
segunda partida o Bradesco (A)
goleou o Santander por 5 a 0.

Depois desta que foi a quarta
rodada a competição apresenta a
seguinte classificação: 1º Brades-
co(B), 3 jogos e 7 pontos; 2º
Bradesco(A), 4 jogos e 7 pontos;
3º - Itaú, 2 jogos e 6 pontos; 4º -
Santander, 3 jogos e 3 pontos e,
em 5º a CEF Weimar, com 3 jogos
e ainda sem pontuar.

A próxima rodada do torneio
acontece no sábado (25/5), com a
realização das seguintes partidas:
às 08:30h Bradesco(B) X CEF
Weimar e, às 09:30h Itaú X
Santander. Prestigiem!!!

Dir etoria do Sindicato é eleita
com 98,5% dos votos válidos

A Chapa única “Fortalecendo o
Ramo Financeiro”, encabeçada por
Janes Estigarribia e Marcia Feli-
petto venceu a eleição para a dire-
toria do Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região com 524 votos,
o que representa 98,5% dos 532
votos válidos. Os votos em branco
totalizaram 7 e apenas 1 nulo.

A eleição ocorreu durante esta
terça-feira (21/5), com a coleta de
votos com urna fixa no Sindicato
e, mais 08 itinerantes que percor-
reram os locais de trabalho, em
Dourados e nas outras 12 cidades
que compõe a base territorial da
entidade. A apuração dos votos
aconteceu na noite do mesmo dia
na sede do Sindicato em Dourados.

CONSELHO FISCAL:CONSELHO FISCAL:CONSELHO FISCAL:CONSELHO FISCAL:CONSELHO FISCAL: Com candi-
daturas individuais e independen-
tes foram eleitos como titulares,
em em 1º lugar, com 180 votos,
Mitsuru Yamassaki (Bradesco); 2º,
com 103 votos, Ducinéia D. Ma-
chado (Bradesco); 3º, com 99 vo-
tos, Emerson Azambuja Peral (San-
tander). E, eleitos como suplentes,
na 4ª posição, com 59 votos, Mar-
cos Mota Medalha (Santander); 5º,
com 38 votos, Gilberto Benites
(Santander) e, em 6º lugar, com 25
votos, Paulo Rodrigues de Castro
(Santander).

POSSEPOSSEPOSSEPOSSEPOSSE - A nova diretoria e con-
selho fiscal tomam posse no dia 31
de maio para um mandato de três
anos (2013-2016).

Pauta pronta no BB e na Caixa
Os funcionários do Banco do Bra-

sil e da Caixa já definiram as pau-
tas de reivindicações específicas,
que serão defendidas durante a
campanha salarial deste ano e nas
negociações com as duas empresas.

Os debates aconteceram duran-
te os congressos nacionais, no fim
de semana, em São Paulo. Direto-
res do Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região marcaram pre-
sença. No Encontro da Caixa parti-
cipou Edson Cláudio Rigoni e no do
Banco do Brasil, Carlos Longo.

A minuta do BB tem como des-
taques o fim do plano de funções
comissionadas, implantado de for-
ma autoritária no início do ano,
combate ao assédio moral e me-
lhores condições de trabalho. Na
Caixa, destaque para jornada de 6
horas diárias para todos, isonomia
e fim do assédio moral. Agora é
ampliar a unidade para aumentar
o poder de negociação.

Mais detalhes das discussões dos
respectivos encontros você encon-
tra no site do sindicato.

Encontro do HSBC define pauta
Após três dias de debates, o En-

contro Nacional dos Funcionários do
HSBC terminou na sexta, 17/5, em
Curitiba com a aprovação da pauta
de reivindicações específicas, que
tem como prioridades a defesa do
emprego e as condições de traba-
lho, e com um ato de protesto em
frente do Palácio Avenida, sede do

banco inglês no Brasil, contra a
política de recursos humanos da
empresa e contra as demissões.

Participaram dos debates e do
protesto cerca de 100 bancários de
todas as regiões do país, entre eles
José Eduardo Mulinari, do Seeb-
Dourados e Região. Mais detalhes
no site do sindicato.

Emprego deve nortear campanha
O conceito da campanha salarial

deste ano deve ser unificado, ca-
paz de dialogar com trabalhadores
e população, maiores prejudicados
com os absurdos cometidos pelos
bancos. A mídia da campanha deve

priorizar a questão do emprego e
das condições de trabalho.

A orientação foi dada pelo Co-
mando Nacional, durante a primei-
ra reunião de mídia, nesta terça-
feira (21/05), em São Paulo.

Caixa efetua nova rea-
bertura do Plano de
Apoio à Aposentadoria

A Caixa Econômica Federal re-
abriu o Plano de Apoio à Aposen-
tadoria (PAA). Essa é a segunda
reabertura do PAA, que possui
mecânica semelhante aos planos
implementados pela empresa des-
de o final de 2007, sem nenhuma
vantagem adicional.

Pelas regras, podem aderir ao
PAA os empregados que já estão
aposentados pelo INSS e continu-
am trabalhando e para aqueles
que estarão aptos a se aposentar
até 30 de junho de 2013 e estarão
até o dia 28 de junho deste ano
com idade mínima de 48 anos.

O prazo para adesões começou
no dia 13 de maio e vai até o dia
28 de junho. Já o período para o
desligamento da empresa vai de
3 de junho a 16 de agosto.

Os empregados e empregadas
da Caixa precisam ficar atentos
para todos os critérios previstos
no PAA. É importante verificar
caso a caso se é interessante para
o trabalhador se desligar da em-
presa neste momento.


