
www.bancariosms.com.br

Banco do Brasil em Dourados é
condenado por Assédio Moral 

14 anos de devolução do
Imposto Sindical aos bancários

Banco Central proíbe
correspondentes nas agências

Agências bancárias
com pouca ou nenhum
dispositivo que possa ini-
bir assaltos ou seqües-
tros. Assim estão as
agências na base sindical
de Dourados. Em recen-
te pesquisa feita pelo di-
retor regional do Sindica-
to dos Bancários de Dou-
rados, Janes Estigarribia,
ele informou que algu-
mas cidades já aprovaram
a Lei de Segurança, que
obriga os bancos a insta-
larem portas giratórias,
câmeras e outros, mas a
falta de fiscalização faz
com que o banco pouco
se mobilize no sentido de
viabilizar a instalação
desses instrumentos nas
agências.

As portas giratórias,
ou porta de segurança
com detectores de me-
tais, nos bancos são uma
reivindicação antiga dos
trabalhadores, unindo
bancários e vigilantes.

Em Rio Brilhante,
Fátima do Sul, Caarapó,
Itaporã, Maracajú, Glória
de Dourados e
Deodapolis, as agências
do banco Bradesco não
tem porta de segurança,
por isso o Sindicato vai
formalizar nos próximos
dias protocolo cobrando
a instalação imediata da
porta de segurança.

A própria

Bradesco: Falta de segurança
preocupa trabalhadores

FEBRABAN (Fe-deração
Brasileira de Bancos) re-
conhece que as portas-gi-
ratórias contribuem para
inibir a ação dos crimino-
sos. A entidade ressalta
que as portas não impe-
dem, mas dificultam mui-
to a entrada de pessoas
armadas dentro das agên-
cias e criam um obstácu-
lo importante à liberdade
de ação e de movimento
dos assaltantes. Por isso,
desestimulam assaltos.

Queremos que o ban-
co se preocupe com a se-
gurança dos trabalhado-
res e dos clientes, nas
agencias do Bradesco
existe funcionários do
banco e de empresas
terceirizadas e
prestadores de serviços,
por isso essa luta é de to-
dos.

Caso o banco não
providencie a instalação
das porta giratórias nes-
sas cidades, o Sindicato
dos Bancários acionará o
órgão responsável por
fiscalizar a segurança nos
bancos que é a Policia Fe-
deral e conseqüentemen-
te se a questão ainda não
ser resolvida teremos que
fazer denuncia formal
junto ao Ministério Públi-
co para que se cumpra a
Lei Federal 7.102 que dis-
pões sobre a segurança
nos bancos.

Está proibido o funcio-
namento de corresponden-
tes bancários dentro de
agências e postos de aten-
dimento. A medida é do
Banco Central (BC) e está em
vigor desde o dia 2 de de-
zembro. A iniciativa, no en-
tanto, ainda é insuficiente. O
movimento sindical quer,
entre outras coisas, que o
BC também proíba a atua-
ção dos correspondentes ao
lado das agências, além de
impedir a substituição das
unidades bancárias pelo mo-
delo de atendimento prefe-
rido das organizações finan-

ceiras, que só prejudica o
trabalhador.

Os correspondentes fo-
ram criados com o objetivo
de levar atendimento ban-
cário a localidades distantes
e desassistidas.

Segundo informações
da Febraban (Federação
Brasileira dos Bancos), cer-
ca de 35 mil pessoas estão
nessa situação, trabalhando
em correspondentes dentro
dos bancos. A luta de toda a
categoria é para que esses
funcionários sejam contra-
tados como bancários, com
todos os direitos garantidos.

O Assédio Moral é uma
das bandeiras levantada pelo
movimento sindical brasilei-
ro e o Sindicato dos Bancá-
rios de Dourados tem
alertado sobre esse proble-
ma onde coloca o trabalha-
dor sob as ameaças, pressão
e humilhação que os bancos
vem impondo ao funciona-
lismo.

Em Dourados um tra-
balhador não agüentando
mais tal situação buscou
seus direitos e a Justiça ho-
mologou o fato que ocorreu
na, agência Marcelino Pires
do Banco do Brasil com a
instituição sendo condena-

da a pagar R$ 15.000,00 por
danos morais por prática de
“assédio moral”.

Foi preciso coragem,
alertou o diretor jurídico do
Sindicato José Carlos
Camargo Roque, ele disse
que o funcionário procurou
o departamento jurídico que
ingressou com ação traba-
lhista (autos n. 0000752-
32.2011.5.24.0021). A ori-
gem dos referidos danos
está no fato da pressão
exercida pelo gerente, com
ameaças de transferência e
de perda de função para o
caso de não cumprimento
das exigências impostas,

além da forma agressiva e
constrangedora com que se
dirigia ao mesmo e aos de-
mais colegas de serviço.

O juiz da 1ª Vara do
Trabalho de Dourados, Mar-
celo Baruffi, deixou registra-
do na fundamentação da
sentença que “Os atos
comportamentais são sufi-
cientes a atentar contra a
personalidade e dignidade
do trabalhador, transfor-
mando o ambiente de tra-
balho em um local ofensi-
vo”, caracterizando abuso
de direito as atitudes do Ge-
rente.

A decisão aponta fato
que já foi combatido outras
vezes pelo Sindicato e pelo
Departamento Jurídico,
pois, o ambiente de traba-
lho necessita ser atrativo,
com respeito a todos, quer
haja incidência hierárquica
ou não, para que todos se
sintam bem e que a fonte de
sobrevivência não seja cau-
sa de intrigas e de doenças,
acrescentou, Camargo Ro-
que.

Pelo 14º ano conse-
cutivo os bancários da
base sindical de Doura-
dos-MS estão recebendo
a devolução do Imposto
Sindical.

O Imposto Sindical
ou Contribuição Sindical
é o desconto  anual equi-
valente a um dia de tra-
balho, que todo trabalha-
dor com registro em Car-
teira Profissional, filiado
ou não, tem descontado
de seu salário.

O desconto é feito na
folha de pagamento no
mês de março e regula-
mentado pelo artigo 578
da CLT (Consolidação das

Leis Trabalhistas) na se-
guinte proporção: 5%
(cinco por cento) para a
Confederação; 15%
(quinze por cento) para a
Federação; 60% (sessen-
ta por cento) para o sin-
dicato e 20% (vinte por
cento) para o MTE que
rateia 10% entre as Cen-
trais Sindicais.

O valor a ser devol-
vido é referente ao ano de
2010, sendo que o dinhei-
ro já está a disposição dos
bancários sindicalizados
desde o dia 06 de dezem-
bro.

O prazo para o rece-
bimento vai até o dia 29

deste mês de dezembro e
os trabalhadores de Dou-
rados poderão receber na
tesouraria do Sindicato,
para os outros municípi-
os da base a entrega será
feita pessoalmente.

Os cheques não pro-
curados até o dia 29 de
dezembro, retornarão a
conta do Sindicato para
ser utilizado na próxima
Campanha Salarial e con-
forme informou a direto-
ra financeira da entidade,
Ivanilde Fidelis, só tem
direito ao recebimento
do Imposto Sindical os
bancários sindicalizados
no ano da devolução.
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Não tenho tempo, estou apressado. Essa é uma das frases bastante usada nesses últimos anos.
Eu sei que você tem pouco tempo...,mas, será que poderia tirar alguns minutos para essa reflexão?

Eu sei que há muita gente nas ruas, correndo como você em busca de algo. Para onde vão todos? Os
shoppings estão lotados... Há uma correria generalizada...

Entendo que você tenha pouco tempo. Mas, qual é o motivo dessa correria?
Que tal tirarmos um tempo para refletirmos sobre a nossa Campanha Salarial e nossas conquistas.

Mais um ano está se findando é o momento de analisar e fazer um balanço sobre os fatos ocorridos no
decorrer desses 12 meses.

Tivemos uma campanha salarial positiva.  Conseguimos agregar novas conquistas e conquistamos
também um reajuste de 9%, com aumento real e PLR melhor.

Vale um destaque para os bancários de Dourados e região pela boa participação nas atividades da
Campanha Salarial.

Temos convicção que novos desafios já despontam para o novo ano que se inicia e nossa mensagem
é no sentido de que possamos juntos envidar todos os esforços possíveis para superar os futuros desafi-
os.

Nosso desejo é que você e toda a sua família tenha um Feliz Natal e Próspero Ano Novo. Que as
bençãos do Senhor  caiam sobre nós e nos dêem força e saúde para continuarmos nossa luta no ano que
se inicia.

No acordo aditivo de
trabalho do Banco do Bra-
sil, os bancários conquis-
taram a ampliação da licen-
ça-paternidade ou licença
adoção.

A cláusula décima se-
gunda do ACT, que estabe-
lece as ausências legais,
ampliou o tempo da licen-
ça a partir do período de
2011/2012.

A partir deste acordo,
os pais terão direito a dez
dias úteis consecutivos de
licença paternidade, duran-
te os primeiros 20 dias de
vida do filho. Até o acordo
passado, os pais tinham di-
reito a cinco dias úteis
como direito a ausência le-
gal pelo nascimento do fi-
lho, que poderiam ser usu-
fruídos nos dez primeiros
dias de vida da criança.

Essa é uma conquista
impor-tante,  destaca Raul
Verão Presidente do Seeb-
Dourados, pois, a amplia-
ção da licença-paternidade
beneficia toda a família,
nesse momento tão impor-
tante de contato com a cri-
ança nos primeiros dias de
vida.

Licença-adotante – Os
bancários do Banco do Bra-
sil também tiveram ampli-
ado o direito à licença-
adotante, que aumentou de
cinco para dez dias úteis ao
pai. Neste caso, o benefí-
cio pode ser solicitado para
os primeiros 20 dias con-
tados da data de compro-
vação da adoção.

A ampliação dos dois
benefícios, licença-paterni-
dade e licença-adotante,
são conferidos pela cláusula
décima segunda do acordo
aditivo de trabalho do Ban-
co do Brasil, informou o di-
retor do Sindicato dos Ban-
cários de Dourados Carlos
Longo.

Bancários do BB
conquistam
ampliação de
licença-paternidade
Benefício aumentou de 5
para 10 dias em caso de
nascimento de filho

bancarioDezembro.pmd 05/01/2012, 06:461



www.bancariosms.com.br www.bancariosms.com.br

Sindicato e BB assinam a CCP
O Sindicato de Dourados e Re-

gião e o Banco do Brasil celebra-
ram acordo para criar em 60 (ses-
senta) dias a Comissão de Concilia-
ção Prévia – CCP. O acordo foi as-
sinado no dia 12/01/2011 e tem a
finalidade de atuar como uma ins-
tância anterior à ação judicial, para
a solução de conflitos trabalhistas.

Na prática, através do sindica-
to, o bancário apresenta por escri-
to sua demanda, que é encaminha-
da ao Banco em um prazo máximo
de 30 (trinta) dias, ocorrerá uma
única sessão de conciliação, entre
o trabalhador e o banco, com o
acompanhamento obrigatório do
sindicato.

JANEIRO/FEVEREIRO

Expurgos FGTS começa a ser
pago

Após anos de espera, a ação do
FGTS proposta pelo Sindicato em
1998 chegou a um final feliz em
2010, com o acordo celebrado en-
tre o Sindicato e a Caixa, gestora
do fundo.

No total mais de 700 bancári-
os que eram sindicalizados em
1998 e que tinham conta de FGTS
em março de 1989 “Plano Verão”
e Abril de 1990 “Plano Collor”, fo-
ram beneficiados. Após aprovar em
assembléia quatro lotes  foram en-
viados com a documentação dos
contemplados e os créditos foram
efetuados gradativamente, até fe-
vereiro 229  bancários e ex-bancá-
rios já estavam com os valores li-
berados, ultrapassando R$
770.000,00 .

Lei das Filas: Sindicato vai ao
Procon por fiscalização
Os Diretores do Sindicato dos

Bancários de Dourados e Região,
Raul Verão, José Carlos e Edegar
Martins reuniram-se no dia 07/01/
2011, na sede do Procon em Dou-
rados com a então Diretora Muni-
cipal do Órgão, Odila Lange.

Na oportunidade, mais uma
vez, foi discutido o problema do
tempo de espera nas filas bancári-
as de Dourados, que apesar de Lei
aprovada desde  1998, continua
causando transtornos a clientes e
usuários.

O Procon se comprometeu a
intensificar a fiscalização e foi dis-
cutido, ainda, uma possível altera-
ção na Lei, que passaria a abranger
o tempo de espera, além da fila do
caixa, também no atendimento a
outros serviços.

Fetec-CUT/CN faz Reunião em
Dourados
A reunião ordinária da Federa-

ção dos Trabalhadores em Empre-
sas de Crédito do Centro Norte
(Fetec-CUT/CN), foi realizada nos
dias 28/2 e 01/3, na cidade de Dou-
rados.

Esta foi a primeira vez que a
reunião aconteceu fora do eixo
Cuiabá/Brasília, o que demonstra a
credibilidade que possuí os bancá-
rios de Dourados frente a sua Fe-
deração

Chapa apoiada por Dourados
vence as eleições
A Chapa 2 “Unidade Bancária”,

liderada pela companheira Iaci
Terezinha Azamor Torres, funcio-
nária do Banco do Brasil, que teve
apoio do Seeb-Dourados, Fetec-Cn
e Contraf-Cut, venceu o pleito elei-
toral na disputa pelo comando do

MARÇO

8º Congresso da Fetec-CUT/
CN elege nova diretoria
Realizado de 15 a 17 de abril

em Cuiabá-MT o 8º Congresso da
Federação dos Bancários do Centro
Norte -Fetec-CUT/CN,  discutiu a
linha política e o plano de ação da
federação para o triênio 2011/2014.

Ao final do Congresso foi elei-
ta e empossada a nova diretoria e
conselho fiscal da federação. O di-
retor do Sindicato dos Bancários de
Brasília e funcionário do Bradesco,
José Avelino Neto foi eleito presi-
dente, Sérgio Luiz Campos Trinda-
de (vice-presidente) fará a gestão
da Fetec-CUT/CN no próximo
triênio.

Também foram eleitos e
empossados na direção da Fetec-
CUT/CN, 03 (três) representantes
de Dourados: na Executiva, Walter
Teruo Ogima e Fernando Stocco
Missiato e Ivanilde Fidelis (Fifi),
como membros da direção.

Reunião no sindicato discute
problemas no Saúde CAIXA

O Sindicato trouxe a Dourados
no dia 13/4, o  funcionário da Cai-
xa e membro do Comitê de Acom-
panhamento da Rede Credenciada
do Saúde CAIXA no MS, Cicero
Roberto dos Santos para falar so-
bre o Saúde Caixa. Na ocasião, os

ABRIL

MAIO
Seeb-Dourados realiza 6º Con-

gresso
O 6º Congresso dos Bancários

de Dourados e Região, foi aberto
dia 20/5, com a palestra proferida
pelo secretário de finanças da
Contraf-CUT, Roberto Von Der
Osten (Betão) no dia 21/5, mais
duas palestras: “Realidade, pers-
pectivas e organização dos traba-
lhadores do ramo financeiro”, tam-
bém discorrida pelo dirigente da
Contraf-CUT e “Saúde do Trabalha-
dor”, proferida pela bancária apo-
sentada e ex-diretora do Seeb-Dou-
rados, Glória Eunice.

Ao final dos trabalhos, os de-
legados discutiram e deliberaram
as propostas vindas dos grupos em
uma plenária final que aprovou as
resoluções do 6º Congresso.

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

Sindicato dos Bancários de Campo
Grande e Região, para o mandato
2011-2015. A eleição ocorreu nos
dias 17 e 18 de março e a posse
ocorreu em 25/05/11.

A eleição contou com a parti-
cipação maciça dos associados, sen-
do que, dos 1722 associados cerca
de 1500 votaram, deste total a
“chapa 2” recebeu 802 votos e a
“chapa 1” ficou com 711.

Vigilantes do Mato Grosso do
Sul aprovam acordo
Em assembléias no dia 22/3, os

três Sindicato de Vigilantes do Es-
tado, Dourados, Campo Grande e
Naviraí, aprovaram a
contraproposta patronal de reajus-
te salarial de 8% e aumento no
percentual de risco de vida de 2%
para 4% sobre o salário, além de
outros benefícios. Essa foi a primei-
ra vez que houve um acordo cole-
tivo estadual com os vigilantes.

funcionários tiveram a oportunida-
de de debater os problemas enfren-
tados no plano de saúde da empre-
sa.

Cicero informou que já envol-
veu na discussão, Paulo Antunes,
Superintendente Regional da Caixa
no Estado e que o mesmo se com-
prometeu a agendar uma reunião
em Campo Grande para tratar do
assunto com a Gestora de Saúde da
Caixa.

Conselheira da PREVI
Em 29/6, às 18 horas, atenden-

do ao convite do sindicato, a
conselheira administrativa eleita da
PREVI, Mirian Fochi , esteve na sede
da entidade para apresentar o ba-
lanço do fundo de pensão aos ban-
cários da ativa e também aos apo-
sentados.

Chapa apoiada pelo Seeb-Dou-
rados vence eleição do Seeb-SP

Os bancários de São Paulo es-
colheram por a Chapa 1 – “A Chapa
do Sindicato”, apoiada pela CUT,
Contraf-CUT, Fetec-CUT-CN e pelo
Sindicato dos Bancários de Doura-
dos e Região, dentre outros. O re-
sultado oficial da eleição foi o se-
guinte: 83,49% para a Chapa 1 e
16,51% para a Chapa 2, além de
606 nulos e 298 brancos.

Ao todo, 32.740 votos foram

apurados. Durante 10 dias os dire-
tores, Carlos Longo, Janes
Estigarribia, Laudelino Vieira e
Edegar Martins estiveram em São
Paulo fazendo campanha  e partici-
pando do processo de coleta de
votos nas agências e demais locais
de trabalho.

Bancários do MS realizam 1º
Encontro Estadual

Os Bancários do Estado de
Mato Grosso do Sul irão defender
aumento real de 5% , como pro-
posta de reivindicação para a cam-
panha nacional 2011, além da re-
posição da inflação. A decisão foi
definida durante o 1º EBAN-MS,
Encontro Estadual dos Bancários,
realizada em 23 de junho em Dou-
rados.

Justiça concede liminar contra
Santander em ação iniciada pelo
Seeb-Dourados e Região

A Justiça do Trabalho conce-
deu liminar que obriga o Santander,
em Dourados, a regularizar práti-
cas ilícitas. A decisão proferida no
dia 07/07, foi parcialmente favorá-
vel à ação proposta pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT) pela
constatação de excesso de jornada
de trabalho dos empregados e abu-
so do poder diretivo do emprega-
dor, entre outras irregularidades.

A ação foi originada com base
na fiscalização, realizada no mês de
janeiro de 2011, pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), a pe-
dido do Sindicato dos Bancários de
Dourados.

Seeb-Dourados acompanha au-
diência Pública sobre Correspon-
dentes em Brasília

O movimento sindical bancá-
rio do país participou no dia 16/8,
da audiência pública que discutiu o
Projeto de Decreto Legislativo
(PDC) do deputado Ricardo
Berzoini (PT-SP), que suspende as
resoluções recentes do Banco Cen-
tral. A audiência será na Comissão
de Finanças e Tributação (CFT) da
Câmara dos Deputados.

Cerca de 500 dirigentes sindi-
cais de todo o país estiveram pre-
sentes para pressionar os parlamen-
tares a aprovaremdo PDC.

Do MS uma caravana com re-

presentantes os  sindicatos do Es-
tado estiveram participando.

Sindicato interpõe ações no BB
e CEF

Duas ações coletivas foram
protocoladas pelo Sindicato dos
Bancários de Dourados. A primei-
ra, no dia 22 de julho, contra a Cai-
xa Econômica Federal, para incor-
poração do tíquete alimentação nos
salários, no 13º, nas férias e no
FGTS.

O processo de nº 0001071-
97.2011.5.24.0021, aguarda audi-
ência.

No dia 25 foi protocolada ação
de reposição do anuênio dos funci-
onários do Banco do Brasil, supri-
mido no ano de 1999. O processo
de nº 0001055-43.2011.5.24.0022,
têm audiência de conciliação foi
marcado para o dia 05 de setem-
bro.

Campanha Salarial 2011
O lançamento oficial da Cam-

panha Salarial dos Bancários em
Dourados aconteceu no dia 1º de
Setembro em frente à agência do
Itaú da Av. Joaquim Teixeira Alves,
com carro de som, panfletagem e
distribuição de mudas de árvores
aos bancários e a população em
geral e o plantio de árvores em
frente o banco.

Plenária Estadual da CUT-MS
A Central Única dos Trabalha-

dores – CUT-MS – realizou nos dias
19 e 20 de agosto, na sede da
Fetems em Campo Grande, a 13ª
Plenária Estadual onde foram dis-
cutidos vários temas importantes
para os trabalhadores(as) no con-
texto da atual conjuntura.

O Seeb-Dourados e Região foi
representado pelos delegados Janes
Estigarribia, Ronaldo Ferreira,
Carlos Longo, Laudelino Vieira,
Ivanilde Fidelis e Walter Ogima.

Santander é campeão do Futsal
dos Bancários

O Santander sagrou-se campeã
do 16º Campeonato de Futebol de
Salão dos Bancários 2011. A final
da competição foi no dia 27/8.

No tempo normal as equipes
empataram em 2 a 2. Na prorroga-
ção, mais um empate em dois gols.
Nas penalidades o Santander levou

a melhor, vencendo por 2 a 1, com
gols de Rodolfo e Juninho, o pênalti
do Bradesco foi convertido por
Alex.

Posse delegados sindicais
No dia, 21/9, o sindicato deu pos-

se aos delegados sindicais, do BB e
da Caixa, eleitos no pleito realizado
entre os dias 29/8 e 02/09.

foram eleitos: BANCO DO BRA-
SIL: Jacson Bonbassaro – Ag. Marc.
Pires; Carlos Henrique – Ag.
Deodápolis; Djanira Pereira – Ag.
Douradina; Paulo Roberto – Ag. Fá-
tima do Sul; Ginho Souza Torres –
Ag. Caarapó ; Fábio Junior – Ag. N.
Alvorada do Sul. Os três primeiros
são titulares e os demais suplentes.

CAIXA: Michele Souza Toledo –
Agência Fátima do Sul; Norival
Sarruf – Agência Maracajú; Elairton
Paulo Gehlen – Ag. PAB Justiça Fe-
deral Dourados.

Posse Campo Grande
Tomou posse no dia 17/9, a di-

retoria eleita pela Chapa 2, do Sindi-
cato de Campo Grande, que teve o
apoio do Seeb-Dourados.

Bancários de Dourados apro-
vam greve  por tempo
indeterminado

Contra a proposta da Federação
Nacional dos Bancos (Fenaban), de
aumento de apenas 0,2% em relação
aos 7,8% oferecidos aos bancários  ,
a categoria em assembleia
deflagraram greve por tempo
indeterminado a partir do dia 27/9.

O sindicato esteve em todos os
13 municípios de sua base, entre os
dias 01 a 22 de setembro fazendo o
lançamento da Campanha Salarial.

Maior greve dos últimos 20
anos

21 dias de paralisação, onde,
com garra e determinação, a cate-
goria venceu a intransigência e a
arrogância dos banqueiros.

A greve fechou mais de 9 mil
agências em todo o país, forçando
a Fenaban a melhorar a proposta.
O índice de reajuste, de 9%, embo-
ra longe do ideal, representa avan-
ços e vitória da categoria sobre a
truculência do setor que mais lu-

cra neste país. Inicialmente, os
bancos queriam pagar 7,8%, ou
seja, apenas a reposição da inflação.
O piso salarial de R$ 1,4 mil é ou-
tra importante conquista.

Conferência do Trabalho De-
cente

A 1ª Conferência Estadual do
Trabalho Decente realizada nos dias
21 e 22 de novembro aprovou  87
propostas, com destaques especiais
a questão indígena e fronteiriça.

O Sindicato dos Bancários de
Dourados firmando o compromis-
so com a Etapa Regional que acon-
teceu no município de Ivinhema,
inscreveu os diretores Ronaldo
Ferreira Ramos e Janes Estigarribia
para representar juntamente com
outros sindicalistas a cidade de Dou-
rados, sendo Ronaldo Ferreira elei-
to delegado titular para a Etapa Es-
tadual.

Jogos Regionais Bancários em
Glória de Dourados

O Sindicato realizou no dia, 05/
11, na AABB de Glória de Dourados
os Jogos Regionais dos Bancários,
com as modalidades de Truco, Tê-
nis de Mesa, Bozó e Sinuca, voltado
para os bancários da região de Fáti-
ma do Sul, Vicentina, Jatei,
Deodápolis e Glória de Dourados.

Jogos Regionais Bancários em
Glória de Dourados

O Sindicato realizou no dia, 05/
11, na AABB de Glória de Dourados
os Jogos Regionais dos Bancários,
com as modalidades de Truco, Tê-
nis de Mesa, Bozó e Sinuca, voltado
para os bancários da região de Fáti-
ma do Sul, Vicentina, Jatei,
Deodápolis e Glória de Dourados.

O evento aconteceu, durante
todo o dia e, além dos jogos foi ser-
vido um delicioso almoço aos par-
ticipantes.

Para Janes Estigarribia, diretor
de base do sindicato, a finalidade dos
jogos é proporcionar atividade re-
creativa e a confraternização entre
a categoria e seus familiares.

Ele acrescentou ainda que a in-
tenção era ter realizado essa mes-
ma atividade em outras cidades e
que em 2012 as cidades não con-
templadas terão os jogos em suas
bases.
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