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ENQUETE
A enquete feita com a categoria e

que ficou no ar desde a última quarta-
feira no site do sindicato, sobre as
eleições 2010, com a pergunta em
quem você votará para presidente?
Apresentou o seguinte resultado:
Dilma Rousseff - PT 82,35%; Marina
Silva - PV 17,65% e José Serra - PSDB
0 % (zero por cento)

A enquete desta semana é sobre as
candidaturas bancárias de Dourados
na disputa por um cargo de Deputado
Federal, entre os bancários Elias Ishy
da CEF e João Grandão do HSBC. Os
bancários(as) que quiserem opinar
deverá responder, a partir de hoje, a
seguinte pergunta: Em quem você
votará para Deputado Federal?  A
enquete ficará no ar até a próxima
quarta-feira (4/8).

Para participar é só acessar o site
www.bancariosms.com.br, a enquete
fica do lado esquerdo na parte inferior
da página.

Mais notícias no site: www.bancariosms.com.br

Bancos acenam em negociação com
possibilidade de reverter terceirizações

A Contraf-CUT retomou nesta
terça-feira, (27/7), as negociações da
Mesa Temática de Terceirizações com
a Fenaban. Os bancos aceitaram cons-
truir uma alternativa que reverta os
processos de terceirização em algu-
mas áreas das empresas.

Segundo a proposta das empresas,
o processo será feito inicialmente em
apenas uma área, ainda a ser definida.

Posteriormente, empresas e traba-
lhadores avaliariam outros setores em
que a terceirização poderia ser revista.

As negociações das mesas temáticas
serão suspensas durante a realização
da Campanha Nacional dos Bancários
2010, mas os bancos assumiram o
compromisso de marcar uma nova
data assim que a Campanha Salarial
2010 for concluída.

Bradesco encerra
semestre com lucro
de R$ 4,6 bilhões

Terceiro maior banco brasileiro, o
Bradesco abriu nesta quarta-feira a
temporada de resultados financeiros
do primeiro semestre do setor bancário
com lucro líquido ajustado de R$
4,602 bilhões. O resultado é 16,4%
maior do que o apurado no mesmo pe-
ríodo do ano passado, período subse-
quente à crise global em que os bancos
brasileiros foram mais seletivos no
crédito.

Na avaliação do diretor de imprensa
do Sindicato dos Bancários de Doura-
dos e Região e membro da Comissão
de Empresa dos Funcionários do Bra-
desco, (COE Bradesco), Joacir Rodri-
gues, “com esse lucro exorbitante e até
estratosférico o Bradesco não terá ar-
gumentos na mesa de negociação da
Fenaban para negar o reajuste solicita-
do pela categoria”.

Futebol
Suiço dos Bancários
começa neste sábado

Terá início neste sábado, (31/7), o
24º Campeonato dos Bancários de
Futebol Suiço. Os jogos serão realiza-
dos na área social do sindicato, na rua
Palmeiras próximo a AABB.

A rodada de abertura começa as
08:30h, com a partida entre as equipes
do Itaú/CEF, atual campeã, e Banco do
Brasil e às 09:30h se enfrentam
Bradesco-Itaporã/Fatima do Sul e
Bradesco urbana.

O diretor de esportes, cultura e la-
zer Valdinei Araújo “Dinei” convida a
todos que apreciam o futebol para pres-
tigiarem este tradicional evento espor-
tivo da categoria bancária.

Conferência Nacional dos Bancários
aprova apoio a Dilma para presidente

Os delegados presentes à 12ª
Conferência Nacional dos Bancários,
realizada de 23 a 25 de julho no Rio
de Janeiro, dentre eles, Raul Verão,
Edegar Martins e Joacir Rodrigues do
Sindicato dos Bancários de Dourados,
discutiram na plenária final a eleição
deste ano para a Presidência da Repú-
blica, em outubro próximo.

A avaliação da ampla maioria dos
bancários que participaram da Con-
ferência é de que existem dois projetos
distintos em disputa na eleição presi-
dencial. Um deles, representado pela
candidatura Serra, significa uma volta
ao passado, com políticas sociais e
econômicas contrárias aos interesses

dos trabalhadores e novas privati-
zações.

No entendimento da maioria dos
delegados presentes, o outro projeto
em disputa na eleição presidencial, pu-
xado pela candidatura Dilma, repre-
senta a continuidade das políticas
iniciadas pelo governo Lula de desen-
volvimento econômico com inclusão
social, geração de empregos, respeito
aos trabalhadores e fortalecimento dos
bancos públicos.

Para o presidente da Contraf/Cut,
Carlos Cordeiro: “Os bancários mos-
traram que tem lado nesta disputa, que
é o lado do povo, por um Brasil mais
justo e melhor”

Sindicato de São Pau-
lo ganha ações de in-
terditos proibitórios

A Justiça do Trabalho considerou
improcedente uma ação do Santander
contra o Sindicato dos Bancários de
São Paulo e a Afubesp em que o banco
alega ter sofrido ameaças em agências
durante movimentos de greve ini-
ciados em 2003. Para o Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRT) da 2ª Região,
a avaliação é de que não houve vio-
lação da posse do banco e de que os
trabalhadores exerciam o direito de
greve legalmente.

Na avaliação do diretor jurídico do
Sindicato dos Bancários de Dourados
e Região, “essa é a prova de que esta-
mos começando a ganhar a luta contra
os famigerados interditos proibitórios,
que tanto tem prejudicado a mobi-
lização dos trabalhadores bancários.
Esta não é a primeira vitória que o
movimento sindical consegue contra
os interditos”. Em sua avaliação, “isso
demonstra que estamos começando a
virar esse jogo”, finaliza José Carlos.

Assembléia dos fun-
cionários do BB e
CEF hoje às 18h
PAUTA: 1- Discussão e deliberação
sobre Ação Judicial das 7ª e 8ª hora
dos funcionários do BB e da CEF e Ação
Judicial dos anuênios dos funcionários
do Banco do Brasil.




