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as eleições ocorreram no dia 21 de maio de 2013 com chapa única eleita com 98,5% dos votos válidos
Nova Diretoria e Conselho Fiscal são empossados

Foi realizada no dia 31/05, a 
cerimônia de posse da Diretoria e 
do Conselho Fiscal do Sindicato dos 
Bancários de Dourados e Região, 
eleitos em 21 de maio para um 
mandato de três anos (2013/2016). 
A nova composição da diretoria tem 
Janes Estigarribia do Bradesco na 
presidência e Márcia Felipetto do 
Banco do Brasil na vice.

A solenidade aconteceu no 
Restaurante Paladar, na Av. Presi-
dente Vargas, 725, em Dourados e 

foi prestigiada por bancários, mili-
tantes da categoria, sindicalistas e 
políticos. Participaram da mesa de 
autoridades, na cerimônia de posse, 
o presidente da Federação dos Ban-
cários do Centro-Norte José Avelino 
Neto, a presidente do Sindicato dos 
Bancários de Campo Grande-MS Iaci 
Terezinha Azamor, a representante 
do Comitê de Defesa Popular de 
Dourados-MS Gleice Jane Barbosa, 
o representante da Universidade 
Federal da Grande Dourados Franz 

A nova diretoria tem a seguinte composição:
EXECUTIVA: 
Presidente: Janes Estigarribia 

(Bradesco); Vice-presidente: Márcia 
Felipetto (BB); Secretário Geral: Ed-
son Cláudio Rigoni (CEF); 2º Secre-
tário: Valdinei Rodrigues de Araújo 
(Itaú); Diretor Financeiro: Ronaldo 
Ferreira Ramos (Itaú); Vice-Diretor 
Financeiro: Walter Terua Ogina 
(Santander); Diretor de Assuntos 
Jurídicos: Carlos Alberto Longo 
(BB); Diretor de Imprensa: Joacir 
Rodrigues de Oliveira (Bradesco); 

Conselho Fiscal
TITULARES:
1º - Mitsuru Yamassaki (Brades-

co) - 180 votos
2º - Dulcinéia D. Machado (Bra-

desco) - 103 votos
3º - Emerson de Azambuja Peral 

(Santander) - 99 votos
SUPLENTES:
4º - Marcos Mota Medalha (San-

tander) - 59 votos
5º - Gilberto Benites (Santan-

der) - 38 votos
6º - Paulo Rodrigues de Castro 

(Santander) - 25 votos

Diretor de Formação Sindical: Lau-
delino Vieira dos Santos; Diretor 
Regional: Edegar Alves Martins 
(Bradesco); Diretor de Esportes: 
Raul Lídio Pedroso Verão (Itaú); Di-
retora de Saúde: Ivanilde dos Santos 
Fidelis (Bradesco). 

SUPLENTES: 
Carlos Alberto A. Farias (Brades-

co); Euclézio José Carollo (Bradesco); 
Glauco Cézar M. M. Paines (CEF); 
João Batista dos Santos (HSBC); 
José Carlos C. Roque (HSBC); José 

Eduardo Mulinari (HSBC); Juliana 
J. M. Marreli (HSBC); Leonardo 
Freitas Nunes (Bradesco); Leonice 
F. Mariano (CEF); Marcelo L. de 
Souza (Bradesco); Marcos P. Araújo 
(Banco do Brasil); Mariana Mota 
Barros (Banco do Brasil); Roberto 
Martinez Gonçalves (BB); Ronaldo 
da Silva Costa (Santander); Sylvio 
Santos Soares (Banco do Brasil); 
Wagner K. Takahachi (CEF); Valdecir 
A. Zaniboni (Banco do Brasil).

Maciel Mendes, o Presidente da 
CUT-MS, Genilson Duarte, o vere-
ador Pr. Sérgio Nogueira, o Depu-
tado Estadual Laerte Tetila, a Vice-
-presidente da diretoria empossada 
Marcia Aparecida Graton Felipetto 
e o ex-presidente do sindicato Raul 
Lídio Pedroso Verão.

Em seu discurso Janes Estigar-
-ribia agradeceu os votos da catego-
ria e o empenho de todos no processo 
eleitoral que democraticamente 
oportuniza a todos a participação. 

Lembrou dos 20 anos da Conven-
ção Coletiva dos Bancários e disse, 
ainda, que a entidade está disposta 
a lutar por novas conquistas para a 
categoria, pela construção da orga-
nização dos trabalhadores do ramo 
financeiro e pelo fortalecimento da 
luta da classe trabalhadora.

 A Chapa 1 “Fotalecendo o Ramo 
Financeiro” recebeu 524 votos, o 
que corresponde a 98,5% dos 532 
votos válidos.  A eleição apresentou 
ainda 7 votos em branco e apenas 1 
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eleições no sindicato Encontro Nacional do 

Dirigentes sindicais do 
HSBC realizaram nos dias 
15, 16 e 17 de maio em 
Curitiba o Encontro Na-
cional de Funcionários do 
HSBC, com a participação 
de quase cem representan-
tes dos bancários de todo o 
País, entre eles o represen-
tante da base de Dourados 
e Região, José Eduardo 
Mulinari.

Os debates foram di-
vididos em três eixos prin-
cipais: 1) emprego; 2) re-
muneração; e 3) saúde e 
condições de trabalho. No 
eixo Emprego, foram abor-

dados os temas contrata-
ções e terceirização. Em 
Remuneração, os dirigentes 
debateram Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR), 
Programa Próprio de Re-
muneração (PPR), Plano de 
Cargos e Salários, Plano de 
Previdência Complementar 
e igualdade. Já em Saúde 
e Condições de Trabalho, 
foram discutidos metas, 
assédio moral e Plano de 
Saúde. Em todos os eixos 
foram abordadas ainda as 
estratégias de mobilização 
e a importância da constru-
ção de um plano de lutas 

O Congresso Extraor-
dinário da CUT-MS reali-
zado em Corumbá-MS, de 
11 a 13 de maio de 2013, 
uma extensão do 9º CE-
CUT/2012, elegeu a nova 
diretoria da CUT-MS para o 
biênio 2012/2013. 

A chapa encabeçada 
por Genilson Duarte, do 
SINTSPREV/MS (Sindicato 
dos Trabalhadores Públicos 
em Saúde, Trabalho e Pre-

C U T- M S  e l e g e  n o v a 

vidência no Mato Grosso do 
Sul) venceu a disputa.

O Sindicato de Doura-
dos e Região, filiado a CUT, 
participou do Congresso 
Extraordinário e da referi-
da eleição com 7 delega-
-dos(as), sendo eles: Walter 
Teruo, Edson Rigoni, Janes 
Estigarribia, Raul Verão, 
Ivanilde Fidelis, Regina 
Bernardes e Fernando Mis-
siato. 

Assembleia da FETEC-CUT/CN

Os diretores do Sindica-
to, Walter Ogima, Laudelino 

Vieira, Ivanilde Fidelis e 
Raul Verão, participaram, 

nos dias 23 e 24 de maio, 
da Assem-bleia Ordinária 
da FETEC-CUT/CN, realizada 
em Brasília-DF.

Na programação, Ana-
lise de Conjuntura e Ava-
liação da Campanha Na-
cional 2012, tendo como 
pales-trante o presidente 
da CONTRAF-CUT, Carlos 
Cordeiro. 

Na pauta da assembleia 
foram debatidos, ainda, os 
seguintes temas: Organi-
zação do Ramo Financeiro; 
Conferência Nacional do 
Ramo Financeiro; Comu-
nicação; Organização de 
Palestras para Bancos Públi-
cos; Apreciação do Balanço 
Financeiro e das Contas do 
Exercício de 2012 da Fetec-
-CUT/CN; Organização Sin-
dical; Eleição Suplementar 
e Remanejamento da Dire-
toria da Federação Centro 

A Diretoria agradece a 
partipação maciça da categoria 
no pleito eleitoral do Sindi-
cato, bem como a ajuda das 
entidades e, individualmente 
a todos os que colaboraram 
para o êxito da eleição ocorrida 
no dia 21 de maio, sendo eles:

Comissão Eleitoral: Fer-
nando Stocco Missiato (Bra-
desco), Paulo Roberto Zanoni 
e João Marques de Oliveira 
(Banco Brasil); Os funcio-
nários do Sindicato: Ramão 
Francisco Santana e Patrícia 
da Silva Viana; SEEB Campo 
Grande: Iaci Terezinha Aza-

mor Torres, Edvaldo Franco 
Barros, Benício Pereira Faus-
tino, Arminda Cristina B. 
Victor, Janaina Dean, Claude-
mir Terra, Marcelo Senatore, 
Lucelia Apda Soares Moreira, 
Valdemir da Silva Cardoso, 
José Castro de Souza, Abrão 
Alves Bezerra; SINTEL: Almir 
Case dos Santos; SIMTED/
Dourados: José Aureliano da 
Silva; Sindicato dos Vigilan-
tes: Antonio Goes Ferreira e 
Jucione dos Santos; Sindica-
to dos Comerciários: Pedro 
Lima; Sindicato da Alimen-
tação: Francisco Ronaldo M. 

Oliveira e José Erivaldo de 
Lima; Sinergia/Campo Gran-
de: Giovano Midon Braga 
e Natanael Celestino Cava-
lheiro; FETEC/CUT-CN: Jair 
Moraes Gomes; CUT/MS: 
Jefferson Borges Silveira e 
Ramão Sanches; Previdência 
Bradesco: Givaldo Ferari de 
Souza; Relações Internacio-
nais: Eliseu Antônio Rolon; 
Escritorio João Grandão: Ma-
ria Claudia Chanfrin; Man-
dato Vereador Elias Ishy: 
Lucimar de Souza Arguelho; 
além do Ex-Bancário: José 
Gomes da Silva.

Agradecimento da Diretoria
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Luta contra as práticas 
antissindicais no Santander

Os bancários do Santan-
-der em Dourados paralisa-
ram o atendimento de uma 
agência do banco no dia 23 
de maio em protesto pela 
falta de funcionários e, pelas 
práticas antissindicais ado-
tada pelo banco espanhol em 
todo o País.

Entenda o caso: No final 
de abril, após o Dia Nacional 
de Luta, realizado no dia 
11/4, o banco ajuizou proces-
sos, com igual teor, em São 

Paulo, Campinas, Assis, Ara-
ras e Catanduva, buscando 
a condenação de sindicatos 
e da Contraf-CUT “em in-
denização por danos morais, 
além da obrigação de fazer e 
não fazer”.

Em agosto de 2011, o 
Santander já havia entrado 
com uma medida cautelar na 
Justiça contra o Sindicato de 
São Paulo, a Afubesp, a Fetec-
-CUT/SP e a Contraf-CUT 
para que fosse retirado do 

ar o spot veiculado na Rádio 
CBN na véspera da final da 
Copa Libertadores, entre San-
tos e Peñarol, em São Paulo.

Naquela ocasião, as enti-
dades denunciaram as demis-
sões de bancários brasileiros, 
os elevados bônus pagos aos 
executivos e o desrespeito 
com os aposentados do an-
tigo Banespa, adquirido pelo 
Santander.

As quatro entidades fo-
ram condenadas a pagar uma 
indenização de R$ 1,5 mi-
lhão em primeira instância, 
mas recorreram da decisão 
judicial.

“O Santander quer in-
timidar a liberdade sindical 
que foi conquistada a duras 
penas, mas vamos continuar 
na luta pelos direitos dos 
trabalhadores”, afirma Lau-
-delino Vieira dos Santos, 
diretor do Sindicato e funcio-

1º Encontro Regional de 
Bancárias do Centro Norte

Igualdade de oportuni-
dades, fim do assédio moral 
e da discriminação e relações 
compartilhadas, entre outros 
assuntos ligados à questão de 
gênero, foram os eixos dos 
debates do 1º Encontro de 
Mulheres Bancárias da Re-
gião Centro Norte, realizado 
pela Federação dos Emprega-
dos em Empresas de Crédito 
do Centro Norte (Fetec-CUT-
-CN) realizado no dia 22 de 
maio, em Brasília. 

A diretora Ivanilde Fide-
lis (Fifi) e os diretores Walter 
Teruo Ogima, Raul Verão e 
Laudelino Vieira dos Santos, 
do Sindicato dos Bancários 
de Dourados e Região par-
ticiparam do encontro que 
definiu a criação do Coletivo 

de Mulheres da Região Cen-
tro Norte e elaborou propos-
tas que serão encaminhadas 
para o 3º Encontro Nacional 
de Mulheres da Contraf-CUT, 
programado para acontecer 
ainda em 2013.

O evento foi coordenado 
pelas dirigentes da Fetec-

-CUT/CN, Marly Ferreira, 
Sonia Rocha e Vera Paoloni 
e, contou com a participação 
de representantes de sindi-
catos de sete estados - Acre, 
Amapá, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Pará, Rondô-
nia, Roraima e, também, do 
Distrito Federal.

Encontro Regional 
de Bancários do 
Santander

A Fetec-CUT/CN reali-
zou no dia 29/05, na cidade 
de Cuiabá MT,  o 1º Encon-
tro Regional dos Bancários 
do Santander da Região 
Centro Norte, preparatório 
ao Encontro Nacional dos 
Dirigentes Sindicais do San-
tander, nos dias 04 e 05 
de junho de 2013, em São 
Paulo/SP.

O evento contou com 
a participação de represen-
tantes dos Sindicatos de 
Campo Grande, Rondônia, 
Brasília, Cuiabá e Dourados, 
que foi representado pelo 
diretor do sindicato e fun-
cionário do banco, Laudelino 
Vieira dos Santos, além da 
participação do Secretário 
de Imprensa da Contraf-
-CUT, Ademir Wiederkehr 
que fez, na abertura do 
evento, um Balanço Finan-
ceiro do banco.

Segundo Ademir, “o 
Santander obteve lucro de 
R$ 6,3 bilhões em 2012, 
cujo resultado significou 
26% do lucro mundial do 
Santander e que apesar da 
diminuição do lucro, no pri-
meiro trimestre de 2013, o 
banco já lucrou 1,5 bilhão no 
Brasil e mesmo assim tam-
bém fechou 1.569 postos de 
trabalho e abriu apenas 45 

novas agências nos últimos 
12 meses”.

Ainda segundo Ademir, 
“O banco vem implemen-
-tando uma política de au-
mento do lucro e de redução 
de despesas, o que tem 
resultado no aumento de 
demissões e na redução de 
folha de pagamento. Essa 
política precariza o traba-
lho e prejudica a saúde e as 
condições de trabalho dos 
funcionários”.

Já Laudelino, do Seeb-
-Dourados, enfatiza que: 
“é inaceitável que mesmo 
obtendo uma rentabilidade 
tão significativa no Brasil, 
o banco tenha esse tipo de 
comportamento. Vamos ter 
que mostrar a eles que o 
investimento que o Brasil e 
os brasileiros precisam é o 
respeito e condições dignas 
a seus trabalhadores”.

Quatro eixos principais 
nortearam os debates no 
Econtro Regional: Emprego, 
Saúde, Condições de Tra-
balho e Remuneração. Os 
temas foram compilados e 
remetidos ao Encontro Na-
cional, que também conta 
com a participação de Lau-
delino Vieira, representando 
a base do Sindicato de Dou-
rados e Região. 
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Futebol Suíço com semifinais definidas

Após a última rodada 
da fase de classificação, que 
aconteceu no sábado, 01 de 
junho, foram definidos os 
quatro semifinalistas do 26º 
Campeonato de Futebol Suí-
ço dos Bancários. As equipes 
classificadas foram: Itaú, 
Bradesco(B), Bradesco(A) e 
Santander. A competição está 
sendo disputada no campo 
“Wilson José Feitosa” na área 
social do sindicato.

Confira a classificação da 
primeira fase: 1º - Brades-
-co(B), 5 jogos e 13 pontos; 
2º Itaú, 5 jogos e 12 pontos; 
3º Bradesco(A), 5 jogos e 10 
pontos; 4º - Santander, 5 jo-
gos e 6 pontos e, em 5º a CEF 
Weimar, 5 jogos e 3 pontos.

Conforme prevê o re-
gulamento da competição a 
equipe que ficou na primeira 
colocação enfrenta a quarta 

e a segunda joga contra a 
terceira. Desta forma as se-
mifinais, que acontecem na 

manhã deste sábado, 08/6, 
ficaram assim definidas:

Às 08:30h jogam Bra-
-desco(B) X Santander e, às 

09:30h, Itaú X Bradesco(A).
As equipes vencedoras 

fazem a final do 26º Cam-

peonato de Suíço no outro 
sábado, dia 15 de junho.

X
X

4º  - Santander1º  - Bradesco(B) 

2º  - Itaú 3º  - Bradesco(A)

Bancários do Itaú 
param por Valorização

Os bancários do Itaú 
protestaram no dia 27/05, 
com fechamento de uma 
agência duratne todo o dia 
em Dourados. A atividade, 
coordenada pelo Sindicato 
fez parte do calendário na-
cional deliberado pela COE 
(Comissão de Organização 
dos Funcionários do Itaú 
Unibanco) e aconteceu em 
todo o País dentro da Cam-
panha por Valorização dos 
Funcionários do banco.

O banco teve lucro lí-
quido de R$ 3,472 bilhões 
no primeiro trimestre deste 
ano, crescimento de 1,4% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2012. A rentabilidade 
manteve-se alta, alcançan-
do 19,1% de janeiro a março 
de 2013 e, em contrapartida 
cortou nada menos que 708 
postos de trabalho, che-
gando a um total de 6.679 
cortes em apenas um ano.

Dourados e Região presente 
nos Congressos do BB e Caixa

Os bancários da base 
do Sindicato de Dourados e 
Região foram representados 
no 24º Congresso dos Ban-
cários do Banco do Brasil e, 
também, no 29º Congresso 
Nacional dos Empregados 
da Caixa Econômica Federal 
(Conecef). Ambos realizados 
de 17 a 19 de maio em São 
Paulo. No BB o representante 
foi Carlos Alberto Longo e, 
no Conecef o representante 
foi Edson Cláudio Rigoni.

No Congresso da Caixa, 
que este ano teve como lema 
“Sou da Caixa, faço um Bra-
sil melhor - Sobra trabalho, 
faltam estrutura e reconheci-
mento” , cinco grandes eixos 
foram apontados: condições 
de trabalho - 6 horas já para 
todos, mais contrata-ções, 
melhorias na logística e fim 
do assédio moral; isonomia 
- ATS e licença prêmio para 
todos, fim da discriminação 

do REG/Replan não saldado, 
ticket na aposentadoria; 
valorização do piso; Saúde 
Caixa e recuperação do poder 
de compra dos salários.

No Congresso do Banco 
do Brasil o funcionalismo 
aprovou uma série de pro-
postas na pauta específica 
para os quatro grandes eixos 
que foram debatidos - que 
são: remuneração e condi-
ções de trabalho, saúde e 
previdência, organização do 

movimento e Banco do Brasil 
e o Sistema Financeiro Na-
cional - para fazer enfrenta-
mento à pior administração 
do BB dos últimos anos, que 
ataca o funcionalismo, coloca 
em risco o banco, desviando-
-o do seu papel de banco 
público.

O Congresso do BB, con-
tou com 318 delegados(as) 
de todo o País e, no Conecef,  
a participação foi de 337.


