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Greve no BB no dia 30 de abril
Os funcionários do Banco do Bra-

sil deliberam sobre a greve de 24h
no dia 30 deste mês em todo o País.
A paralisação foi proposta após a
direção da empresa desmarcar a
reunião com a CEBB (Comissão de
Empresa dos Funcionários do BB) e
se recusar a receber os trabalhado-
res em Brasília para debater o pla-
no de funções comissionadas, im-
plantado de forma unilateral.

Segundo o vice-presidente do
Sindicato, Carlos Longo, que é fun-
cionário do BB, “a greve vem para

mostrar que os trabalhadores es-
tão insatisfeitos com o plano de
funções e não vão ficar de braços
cruzados. O calendário de luta con-
tinua”.

AAAAASSEMBLEIA:SSEMBLEIA:SSEMBLEIA:SSEMBLEIA:SSEMBLEIA: Para deliberar so-
bre a paralisação e garantir a lega-
lidade da greve, os funcionários do
Bando do Brasil da base de Doura-
dos se reúnem em assembleia nes-
ta quinta-feira (25/04), às 18 ho-
ras, na sede do Sindicato, a Rua
Olinda Pires de Almeida, 2450 em
Dourados. Todos estão convocados.

Encontro dos Bancos Públicos
Neste sábado, 27/04, os Sindica-

tos de Campo Grande e Dourados
realizam o Encontro Regional dos
Bancos Públicos, para discutir e
deliberar a pauta regional a ser le-
vada aos, 24º Congresso Nacional
dos Funcionários do BB e, 29º
CONECEF (Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa), que acon-
tecem nos dias 17, 18 e 19 de maio
em São Paulo.

O Encontro acontece em Campo
Grande e será aberto à participa-
ção dos funcionários da Caixa e do

BB da base dos dois sindicatos. Os
interessados em participar e con-
tribuir nos debates devem entrar
em contato com a Secretaria do Sin-
dicato pelo telefone (67)3422-4884.

Na oportunidade serão eleitos os
delegados da Caixa para o Encon-
tro Nacional. No BB o delegado ao
Encontro Nacional representante da
base de Dourados já foi eleito em
assembleia na semana passada,
Carlos Longo, que também parti-
cipará das discussões regionais no
sábado em Campo Grande.

Nesta segunda (22/04) os diri-
gentes sindicais de Dourados e de
Campo Grande realizaram uma
ação conjunta em agências do Itaú
na Capital do Estado.

Foram fechadas durante todo o
dia 04 agências que estão adotan-
do o polêmico horário estendido
que penaliza, ainda mais, os tra-
balhadores. Em todo o País já são
mais de 100. Além dessas, uma
quinta também foi fechada pela
prática de assédio moral praticada
pela gestora da agência.

A atividade fez parte das deci-
sões tomadas no Encontro Nacio-
nal dos Funcionários do Itaú, pro-
movido pela Contraf-CUT no início
de abril em São Paulo, com parti-
cipação de Dourados.

O foco da campanha promovida
pelo movimento sindical é em mais
contratações e fim das demissões.
Também são reivindicados o fim das
metas para caixas, Agir para todos
sem discriminação, com regras cla-
ras, simples e alcançáveis, além do
fim do horário estendido.

Protesto no Itaú em Campo Grande

CASSI: Atendimento é normalizado
Finalmente os usuários da

Cassi em Dourados podem respirar
aliviados, depois de muitas discus-
sões, na semana passada, os hos-
pitais de Dourados chegaram a um
acordo definitivo com os represen-
tantes do plano e voltaram a aten-
der normalmente.

Embora muitos queiram ser o

pai da criança em relação ao
reestabelecimento do atendimen-
to é fato que ele só ocorreu depois
de muita pressão do sindicato e,
principalmente, do apoio dos fun-
cionários nas ações desenvolvidas
pela entidade. Embora o mais im-
portante seja a normalização do
atendimento.

Campeonato de Futebol
Suíço dos Bancários

Começou neste sábado 20/4, no
Campo dos Bancários, o 26º Cam-
peonato de Futebol Suíço dos Ban-
cários de Dourados e Região que
neste ano conta com a presença
de seis equipes onde cada time
joga em chave única.

A primeira rodada apresentou
os seguintes resultados: Bradesco
A (2x1) Caixa Weimar; Bradesco
B (8x0) Santander.

Para este sábado, 27/04, os jo-
gos são Itaú X Bradesco A e, a
segunda partida, Bradesco B X
Bradesco de Rio Brilhante. O pri-
meiro jogo começa as 08:30h,
também no Campo dos Bancários
em Dourados.

Encontro dos Funcioná-
rios do HSBC acontece
em maio em Curitiba

Encontro dos Funcioná-
rios do Santander será
em junho em S. Paulo

A Contraf-CUT marcou o Encon-
tro Nacional dos Funcionários do
Santander para os dias 4 e 5 de
junho, em São Paulo. O evento
deverá contar com a participação
de até 200 dirigentes sindicais do
banco espanhol de todo país.
Os debates serão divididos em
quatro grandes temas: emprego e
remuneração, saúde e condições
de trabalho, previdência comple-
mentar e plano de saúde.

A Contraf-CUT marcou o Encon-
tro Nacional dos Funcionários do
HSBC para os dias 15, 16 e 17 de
maio, em Curitiba. O evento, que
será organizado com o apoio do
Sindicato dos Bancários de
Curitiba e da Fetec-CUT do Paraná,
deverá contar com a participação
de cerca de 100 trabalhadores do
banco inglês de todo país.

Os debates serão divididos em
cinco grandes temas: emprego,
saúde e condições de trabalho, re-
muneração, plano de saúde e pre-
vidência complementar.

Atenção bancários!!! A sauna
do Sindicato volta a funcionar
a partir deste sábado, 27/04.


