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Campeonato de Futebol
Suíço na reta final

O 26º Campeonato de Futebol
Suíço dos Bancários teve sequên-
cia no sábado, 25/5, com a reali-
zação de duas partidas. No primei-
ro jogo o Bradesco(B) venceu a CEF
Weimar pelo placar de 8 a 1 e na
segunda partida o Itaú venceu o
Santander por 5 a 1.

Esta que foi a quinta e penúlti-
ma rodada apresenta a seguinte
classificação: 1º Itaú, com 4 jogos
e 12 pontos; 2º Bradesco(B), 4 jo-
gos e 10 pontos; 3º Bradesco(A),
5 jogos e 10 pontos; 4º -
Santander, 5 jogos e 6 pontos e,
em 5º a CEF Weimar, com 5 jogos
e 3 pontos.

Obs: Em função da exclusão do
Bradesco Rio Brilhante pelo WO
na primeira rodada, conforme
preve o regulamento, a coordena-
ção da competição fez ajuste na
tabela, computando WO e a
consequente soma de 3 pontos
também as demais equipes parti-
cipantes do campeonato.

A próxima e última rodada da
fase de classificação acontece nes-
te sábado (01/6), com jogo único
às 08:30h entre Bradesco(B) X
Itaú.

Prestigiem!!!

Posse da Diretoria é dia 31/05
Depois de ser aprovada por

98,5% dos bancários da base, que
votaram no dia 21/05 na Chapa úni-
ca, “Fortalecendo o Ramo Financei-
ro”, os diretores do Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região se
preparam para tomar posse. O ato,
que dará posse a diretoria e tam-
bém aos membros do Conselho Fis-
cal, acontece no dia 31 de maio às
19:30h, no Restaurante Paladar, na
Av. Presidente Vargas, 725, centro
de Dourados.

No total, 29 bancários(as) com-
põem a diretoria encabeçada por
Janes Estigarribia do Bradesco na
presidência e por Márcia Felipetto
do Banco do Brasil na vice. Já o
Conselho Fiscal, eleito independen-
te da diretoria, é composto por 6
bancários(as), sendo 3 titulares e
3 suplentes.

Toda a categoria está convidada
e deve participar de mais este mo-
mento importante para a história
do seu Sindicato.

Sindicato apoia Rafael Matos
para o Caref do Banco do Brasil

A eleição direta para a escolha
de um representante dos trabalha-
dores no Conselho de Administra-
ção das empresas públicas é uma
das maiores conquistas da CUT e
do movimento sindical.

 No Banco do Brasil, o processo
eleitoral para o Caref já iniciou-se
e a votação será entre os dias 3 e 7
de junho. O Sindicato de Dourados
apoia a candidatura do ex-dirigen-
te do Sindicato dos Bancários de
São Paulo, Rafael Matos, há 13 anos
na instituição financeira.

“As relações da direção do Banco
do Brasil com o funcionalismo são
ruins. A empresa prefere pressio-
nar a dialogar. As pessoas colabo-
ram com o crescimento da organi-
zação, mas não se sentem reconhe-
cidas pelo esforço. A cada meta
atingida, outra maior é cobrada.
Essa postura autoritária tem de ser
denunciada e combatida. Como re-
presentante dos funcionários vou
cobrar do banco o reconhecimento

ao empenho dos funcionários”, afir-
ma Rafael, que já foi lotado na
Gepes (Gestão de Pessoas).

ConselhoConselhoConselhoConselhoConselho – O Conselho de Ad-
ministração do BB é composto por
oito integrantes: além do eleito
pelos funcionários, serão mais qua-
tro indicados pelo governo federal,
o presidente do banco, dois repre-
sentando os acionistas minoritários
– hoje indicados pela Previ (Caixa
de Previdência). Tem como função
definir políticas e centralizar deci-
sões estratégicas sobre negócios,
crédito, orçamento, investimentos
dentre outras questões.

“O papel do banco público deve
ter como prioridades o auxílio ao
desenvolvimento do país e o res-
peito aos funcionários da ativa e
aposentados. Essa será nossa posi-
ção”, destaca Rafael.

A votação será feita pelo núme-
ro de matrícula funcional do can-
didato. A de Rafael Matos é
F8369846. Mais detalhes no site.F8369846. Mais detalhes no site.F8369846. Mais detalhes no site.F8369846. Mais detalhes no site.F8369846. Mais detalhes no site.

HSBC - Prazo para pre-
vidência complementar
até dia 31/05

O HSBC abriu uma janela, até
o fim de maio, para que os funci-
onários que ganham menos de R$
3.500 por mês possam aderir ao
plano de previdência privado do
banco.

Essa janela só foi aberta após
pressão do movimento sindical e
apesar de não ser suficiente, por-
que esses trabalhadores não te-
rão o mesmo tratamento dispen-
sado aos que recebem acima des-
se valor, é importante que os mes-
mos façam a adesão, pois até en-
tão, quem ganhava até R$ 3.500
estava de fora do plano.

A luta do movimento sindical
para que todos tenham os mes-
mos direitos vai continuar. Mais
detalhes no site do sindicato.

Negociação com Bradesco
Em negociação nesta terça (28/

5) com o Movimento Sindical o
Bradesco apresentou um calendá-
rio para aprofundar o debate acer-
ca de três demandas que integram
a pauta específica de reivindicações
da Campanha Nacional de Valori-
zação dos Funcionários.

Trata-se da reabilitação profissi-
onal, do parcelamento do adianta-
mento de férias e do vale-cultura.
Eles serão debatidos com o banco

nos dias 6, 14 e 19 de junho, res-
pectivamente. O Plano de Cargos
e Salários (PCS) e o auxílio educa-
ção também foram ressaltados pe-
los dirigentes sindicais durante a
reunião, mas o banco se limitou a
propor aprofundar o debate.

O presidente eleito do Sindica-
to, Janes Estigarribia, participou da
negociação com o banco em São
Paulo como representante da Fetec-
CUT/CN na COE do Bradesco.


