
Tomou posse no dia 1º de ju-
nho a nova diretoria eleita para o
mandato 2007/2010 no Sindicato
dos Bancários de Dourados e Re-
gião. A solenidade de posse ocor-
reu no Restaurante Paladar e foi
prestigiada por associados, lideran-
ças sindicais e políticas, dentre elas
o prefeito Laerte Tetila(PT).

Diretoria que foi eleita para o mandato no Sindicato dos Bancários durante posse Diretoria fazendo o juramento durante ato de posse presidida pela Comissão Eleitora l

O novo presidente da entidade
Joacir Rodrigues de Oliveira, que
substitui João Alfeu Simioni salien-
tou o momento em que vive o país,
as transformações no setor bancá-
rio. Rodrigues disse que a meta é
lutar por novas conquistas e pro-
meteu dar seqüência nas ações re-
alizadas até agora e pediu o empe-

nho dos demais companheiros de
diretoria, além de reforçar a impor-
tância da unidade sindical para o su-
cesso do movimento dos trabalha-
dores.

Ao despedir da presidência, João
Simioni fez um balanço positivo da
gestão, disse que foram
contabilizadas conquistas no perío-

do. O principal avanço apontado por
Simioni é a campanha salarial naci-
onal unificada, que aumentou o po-
der de pressão dos trabalhadores,
acabando com a divisão entre a rede
pública e privada. Representantes
dos Sindicatos dos Comerciários,
Professores, da CUT e de partidos
políticos prestigiaram a solenidade.

Seminário disute orga-
nização dos trabalha-
dores em Cooperativas

Dirigentes sindicais de todo o país
estiveram reuinidos em São Paulo
para debateram ações para melho-
rar a organização deste segmento
do Ramo Financeiro e garantir os
avanços necessários na contratação
dos trabalhadores. Pg. 3

Campanha Nacional
começa no próximo mês

Terá início no mes de julho a
Campanha Nacional dos Bancári-
os. Em nível nacional a Conferên-
cia será nos dias 28 e 29 de julho
onde acontece a Conferência
Nacional. Em Dourados será feito
uma pesquisa com a categoria e
no dia 14 de julho Encontro Regi-
onal. Pg. 2

Bancários agora podem
consultar Jurídico on-line

Já está a disposição dos ban-
cários mais uma ferramenta para
que ele possa tirar suas dúvidas
ou até mesmo inserir sugestões
sobre questões jurídicas.

A categoria tem o Jurídico on-
line, onde as pessoas podem fa-
zer perguntas diretamente para o
diretor juridíco. Saiba mais Pg. 2

O Bradesco Centro sagrou-se
campeão do 14º Campeonato de
Futsal dos Bancários ao vencer na
final o ABN-Real por 1x0 em uma
das partidas mais bonitas,
emociontantes e disputas dos últi-
mos anos. O ABN-Real não perdia
para o Bradesco há 2 anos. Pg.4

Bradesco é campeão do
Futsal dos Bancários
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Expediente

A Campanha Nacional
dos Bancários 2007. Em ní-
vel nacional os integrantes
do Comando Nacional defi-
niram o calendário da Cam-
panha Nacional do Ramo Fi-
nanceiro 2007, que será nos
dias 28 e 29 de julho onde
acontece a Conferência Na-
cional e nos dias 30 e 31 os
congressos do Banco do Bra-
sil, Conecef (da Caixa Eco-
nômica) e demais bancos,
que discutirão questões es-
pecíficas.

O Sindicato dos Bancári-
os de Dourados vai realizar
uma pesquisa com a cate-
goria e no dia 14 de julho
fará um Encontro Regional

Campanha Salarial começa em julho

Mais conquistas...
com sua participação

para definir os eixos da cam-
panha. Em pouco dias, os

bancários definirão em con-
ferências, regionais e nacio-

nal os rumos da Campanha
Nacional 2007 e os eixos
prioritários a serem negoci-
ados pelos representantes
dos trabalhadores junto à fe-
deração dos bancos.

 Conferência é a instân-
cia maior, onde delegados
eleitos por bancários de todo
o país levam as reivindica-
ções de suas regiões e ela-
boram a minuta de reivindi-
cações que será entregue
aos banqueiros.

Juntos, somos 420 mil
bancários, e a participação
de todos é fundamental.
Queremos que os trabalha-
dores expressem suas pre-
ocupações, suas vontades e

elas serão levadas ao encon-
tro regional e, depois, à con-
ferência nacional, para com-
por a pauta de reivindica-
ções.

Dentre as principais rei-
vindicações que deverão es-
tar e entrar na pauta mais
uma vez estão: Fim das me-
tas abusivas, Fim do Assé-
dio Moral, Participação nos
Lucros, Comissionamento e
a Remuneração Total.

Entrega das
reivindicações

A entrega das reivindica-
ções dos bancários à
Fenaban ocorrerá na 1ª se-
mana de agosto.

Reunidos em Cuiabá os
representantes sindicais do
Pará, Amapá, Rondônia,
Roraima, Rondonópolis,

Bancários agora podem
consultar Jurídico on-line

Já está a disposição dos
bancários mais uma ferra-
menta para que possam ti-
rar suas dúvidas ou até
mesmo inserir sugestões
sobre questões jurídicas.

O Sindicato dos Bancá-
rios está disponibilizando
para a categoria o Jurídico
on-line, onde as pessoas po-
dem fazer perguntas para

o diretor juridíco.
O responsável em

acompanhar as questões
será o diretor-jurídico do Sin-
dicato José Carlos Camargo
e uma equipe de diretores.

Para fazer uma pergun-
ta o bancário deve acessar
o site do Sindicato e clicar
no link contato e fazer a per-
gunta ao Juridíco.

Diretores do Sindicato participam de
Assembléia da Fetec-CN em Cuiabá

cutir e encaminhar ações
para o 2ª semestre. O
evento foi promovido pela
Federação dos Trabalhado-
res em Empresa de Crédito
do Centro-Norte- Fetec-CN.

Elencar eixos prioritários,
estratégias de atuação e
mobilização para a catego-
ria bancária durante a Cam-
panha Salarial 2007. Esse foi
um dos assuntos debatidos
pelos dirigentes da Fetec/
Centro Norte.

Estiveram participando
desta assembléia os dirigen-
tes sindicais de Dourados :
Walter Ogima(membro da di-
reção executiva da Fetec,
Leandro Ribeiro (membro do
conselho fiscal), Joacir
Rodrigues e João Simioni.

Acre, Brasília, Mato Grosso
e Dourados, participaram
nos dias 14 e 15/6 de uma
Assembléia Geral para dis-



Tramita na Câmara Federal o Projeto de Lei 160/07,
do deputado Marco Maia (PT-RS), que estabelece a jor-
nada máxima de trabalho de 40 horas semanais. Atual-
mente, a jornada máxima definida no artigo 7º da Cons-
tituição é de 44 horas por semana.

Antes da promulgação da Constituição de 1988, a
jornada máxima praticada era de 48 horas semanais,
estabelecida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
O projeto não fere a Constituição, uma vez que determi-
na um teto inferior ao do texto constitucional. Além disso,
a proposta mantém as especificidades de jornada especi-
al determinadas pela CLT.

NONONONONOTTTTTAS GERAISAS GERAISAS GERAISAS GERAISAS GERAIS

Dirigentes sindicais de
todo o país estiveram
reuinidos em São Paulo nos
dias 4 e 5/6 para o 1º Semi-
nário Nacional sobre Coope-
rativas de Crédito, promovi-
do pela Contraf-CUT. Duran-
te dois dias, os representan-
tes dos trabalhadores deba-
teram ações para melhorar
a organização deste seg-
mento do Ramo Financeiro
e garantir os avanços ne-
cessários na contratação
dos trabalhadores.

A principal deliberação do
Seminário, foi a criação da
Comissão de Organização
das Cooperativas (COC),

Com a participação de
67.132 no Plebiscito da Pre-
vi. Os associados do Pla-
no 1 aprovaram o acordo
negociado entre os repre-
sentantes dos bancários e
o Banco do Brasil para a
utilização de parte do su-
perávit da Previ.

Associados  aprovam mudanças Previ-BB
Ao todo, 62.035 vota-

ram pela aprovação das
mudanças, contra 3.484
que não aceitaram, ou
5,19%. Votaram em bran-
co ou nulo 1.613 associa-
dos, ou 2,40%.

Entre o pessoal da ati-
va, 33.576 (90,52%) dis-

seram sim, contra 2.270
(6,12%), que optaram
pelo não. A votação dos
aposentados f icou em
28.459 (94.73%) para o
sim e 1.214 (4,04%) para
o não. Mais detalhes so-
bre a votação no site do
Sindicato.

Sindicalistas debatem organização dos
trabalhadores nas Cooperativas de Créditos

O vereador bancário
Elias Ishy (PT) foi  home-
nageado durante a Sema-
na do Meio Ambiente  com
o prêmio Marco Verde.

A entrega do prêmio
foi justificada pela parti-
cipação ativa dele nas
questões ambientais em
prol da melhoria da qua-
lidade de vida da popula-
ção douradense.  A indi-
cação do vereador foi
fe i ta  pe lo  engenhe i ro
agrônomo João Bosco
Sarubbi Mariano, mem-
bro do Conselho Munici-

formada por representantes
dos trabalhadores de todo
o país.

A Comissão vai funcio-
nar dentro da estrutura da
Contraf-CUT e terá o mes-
mo perfil das COEs (Comis-
são de Organização dos

Empregados), que atuam
por banco.

Os diretores Valdinei
Araujo, Janes Estigarríbia e
José Carlos Camargo esti-
veram no seminário repre-
sentando o Sindicato dos
Bancários de Dourados.

Bancário é homenageado
com Prêmio Marco Verde

pal do Meio Ambiente
(Comdam).

O troféu premia práti-
cas objetivas e ações da so-
ciedade em favor da edu-
cação ambiental, da ecolo-
gia e do meio ambiente.

Segundo o prefeito
Tetila, o Troféu inaugurou
uma época no processo de
sensibilização da comunida-
de sobre as questões
ambientais em Dourados.

Ishy também é autor
do Projeto de Lei que proí-
be a queima de cana no
município de Dourados.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasi-
leiro pode tornar-se referência nas negociações salariais.
Seria uma forma de elevar o rendimento dos trabalhado-
res além da reposição da inflação. A tendência foi apon-
tada na quinta-feira (22) por José Silvestre de Oliveira,
supervisor do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese), em São Paulo.

Uma série de atividades em todo o país estão sendo
realizadas em favor da campanha que visa pressionar o
Congresso Nacional para aprovar o projeto de lei 6.295/05
dos deputados Inácio Arruda (PC do B-CE) e Daniel Almeida
(PC do B-BA), que trata sobre a Isonomia nos bancos públi-
cos. Em Dourados o Sindicato está discutindo o assunto e
coletando assinaturas para o abaixo-assinado, que está cir-
culando nas agências do BB e Caixa Econômica.

O bancário e vereador
Dinozete Silveira Marques-
Jeto-PDT de Rio Brilhante
realizou no dia 28 de maio
uma Audiência Pública para
discutir a preservação e
recuperação dos Córregos

Bancário quer salvar rios da
poluição em Rio Brilhante

Araras e Estiva. “Precisa-
mos de recursos para de-
senvolver ações, fazer le-
vantamento técnico dos
problemas como proteger
as nascentes, detectar os
afluentes, detectar lavou-
ras de arroz irrigado que
margeiam os córregos, re-
cuperar a mata ciliar além
da conscientização da po-
pulação”, disse Jeto.

Várias autoridades que
lá estiveram se compro-
meteram em apoiar a inici-
ativa do vereador.

O escritor Brígido Ibanhes, ex-funcionário do Ban-
co do Brasil, lançou no dia 6/6 sua sexta obra, Martí,
sem a luz do teu olhar. O romance aproveita o en-
redo para falar da mulher e de seu universo, da
depressão pós parto, do meio ambiente e princi-
palmente fatos ocorridos em Dourados entre 1990
e 2000 é o que relata o livro de Brígido Ibanhes.
Ronaldo Ferreira Ramos, diretor de Formação Sin-
dical do Sindicato dos Bancários  prestigiou o even-
to e representou os bancários.



A decisão do 14º Campeonato
de Futsal dos Bancários não poderia
ser diferente, Bradesco e ABN-Real
protagonizaram na manhã  do dia 9
de junho (sábado) umas das parti-
das mais bonitas, emociontantes e
disputadas dos últimos anos.

O jogo começou em clima de
revanche e rivalidade, de um lado o
Bradesco querendo quebrar um tabu
, vencer o  ABN-Real numa decisão,
do outro o ABN-Real tentando man-
ter a hegemonia de conquistas em
cima do adversário.

Após um primeiro tempo sem
gols os times voltaram para a etapa
final querendo decidir o jogo no tem-
po normal e não deu outra, toman-
do as iniciativas do jogo o Bradesco

fez 1x0 com Jésse aos 11 minutos
do segundo tempo. Após fazer o gol
o Bradesco deixou o tempo correr e
conseguiu segurar até o final o pla-
car, conquistando assim o titulo da
competição.

O artilheiro do Campeonato foi
Thiago do ABN-Real com 16 gols e
Marcelo Maquininha também do
ABN-Real o goleiro menos vazado.
BRADESCO: Israel, Márcio,
Giuliano, Michael, Jésse, Jurandir,
Fagner, Saulo e Givaldo
ABN-REAL: Marcelo, Serginho,
Adolfo, Douglas, Thiago, Talisson,
Janes, Helbert e Paulo Jr.
ÁRBITROS: Genésio Bonfin, Val-
dir Fernandes e Érika Fumagalli.

Em pé: Carlito, Guiliano, Jésse, Fagner, Nelson e Amarildo, Agachados: Rael(goleiro),
Márcio, Saulo, Júnior, Michael e Givaldo

Em pé: Marcelo, Sérgio, Janes, Thiago e Adholfo, Agachados: Douglas, Paulo Júnior,
Helbert e Talisson

AGRADECIMENTOS
O Diretor de Esportes do Sin-

dicato Janes Estigarribia, lembrou
no final da competição do apoio
recebido durante o campeonato
e agradeceu ao Presidente da
AABB-Dourados Jairo Lucas por
ter cedido o Ginásio Poli-Esporti-
vo para a realização dos Jogos.

Ele lembrou ainda do apoio do
Gerente da AABB, Antônio
Osmar.

Janes, destacou o apoio re-

cebido da Funced, na pessoa de
Raul Lídio Verão e o empenho das
equipes participantes: Unibanco,
Bradesco Urbana, Previd
ência, Caixa Econômica, ABN-
Real e Bradesco Centro.

Além disso lembrou dos fun-
cionários da AABB e dos direto-
res do Sindicato dos Bancários
que o apoiaram durante a com-
petição bem como dos árbitros
que atuaram nos jogos.

PRÓXIMOS EVENTOS ESPORTIVOS
Com a posse da nova diretoria

do Sindicato, o diretor esportivo Janes
Estigarribia passou a ocupar o cargo
de diretor de imprensa, em seu lu-
gar assume a pasta Leonardo Freitas.
O próximo evento conforme ele fri-

sou será o Campeonato de Futebol
Suíço e a Corrida dos Bancários que
ocorrerá no mês de agosto.

Para tanto os atletas já podem
ir se preparando para participar des-
ses próximos eventos.


