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Assembleia decide com qual federação
vamos seguir para avançar nas lutas
 Em cumprimento às promessas de campanha, a nova integramos o Comando Nacional dos Bancários, agora a 
diretoria do Sindicato está promovendo a estruturação diretoria coloca em discussão e votação a mudança de 
de uma entidade mais forte, atuante e combativa. federação, com a filiação de nosso Sindicato à 
Estamos desenvolvendo um trabalho para tirar o Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito 
Sindicato do ostracismo em que se encontrava – Centro-Norte (FETEC/CN-CUT). A diretoria defende a 
anteriormente, tornando nossa entidade participativa das medida porque só por meio de uma entidade forte, 
lutas nacionais. realmente comprometida com a unidade e a causa dos 

Passada a bem sucedida campanha salarial, quando  bancários, haverá ampliação de atuação e conquistas.

ASSEMBLÉIA GERAL
CONVOCAÇÃO

DIA 17 / 11/ 2011 - 18H - SEDE SINDICATO
VAMOS CONTINUAR CONSTRUINDO UM «SINDICATO PARA TODOS»



E X P E D I E N T E
Presidente: Iaci Terezinha Azamor Torres
Secretária de Imprensa: Neide Maria Rodrigues
Sede Administrativa: Rua Barão do Rio Branco, 2652 - Jd.dos Estados Campo Grande/MS - Fone: (67) 3312-6100/Fax: (67) 3312-6116.
O Jornal Sindicário é uma publicação do Sindicato dos Empregados nos Estabelecimentos Bancários de Campo Grande/MS e Região, distribuído gratuitamente 
para a base sindical e entidades autorizadas para o recebimento. Acesse o site do Sindicato: http://www.seebcgms.org.br - www.sindicario.com.br.
Jornalista responsável, redação e diagramação: Palmir Cleverson Franco (DRT-MS: 132)

Em cumprimento a mais uma entidade, a FETEC/SP. filiados os sindicatos de Dourados, 
promessa da época de nossa campanha Acontece que a FEEB/SP-MS é filia- Cuiabá, Rondônia, Roraima, Pará e 
eleitoral, a nova diretoria do Sindicato da à Confederação dos Trabalhadores Brasília, entre outros, em sintonia com 
está promovendo a estruturação de uma em Empresas de Crédito (CONTEC), nossos interesses, veio sistematicamen-
entidade mais forte, atuante e combativa. com pouca ou nenhuma representação te apoiando a luta dos bancários de 
Estamos desenvolvendo um trabalho política e sindical.  As campanhas Campo Grande, por meio de treinamen-
para tirar o Sindicato do ostracismo em conduzidas pela CONTEC - antes do tos, congressos, conferências e cursos 
que se encontrava antes da eleição, reconhecimento da CONTRAF/CUT - de formação de dirigentes etc.
tornando nossa entidade participativa são de triste memória para os bancários A desfiliação da FEEB/SP-MS e a 
das lutas nacionais. filiados, especialmente as lutas salariais vinculação à FETEC/CN não pode ser 

Passada a campanha salarial e a Apesar de ser importante capital de apenas uma intenção da direção do 
greve, quando integramos o Comando Estado, Campo Grande viveu em anos Sindicato. É preciso a participação dos 
Nacional dos Bancários, agora a diretoria anteriores o mais completo imobilismo trabalhadores, comparecendo em 
coloca em discussão e votação a sindical, conseqüência de uma política grande número na assembléia geral do 
mudança de federação, com a filiação de de comodismo e desvirtuamento de dia 17 de novembro. Aprovar a mudança 
nosso Sindicato à Federação dos atuação. De forma antagônica aos de federação é afirmar o desejo de 
Trabalhadores em Empresas de Crédito anseios dos trabalhadores, o Sindicato avançar para conquistar mais e rejeitar o 
– Centro-Norte (FETEC/CN-CUT). A vinha negligenciando sua ação principal, isolamento sindical.
troca busca ampliar a atuação no cenário que é a defesa intransigente do interesse Desta forma, a direção do Sindicato 
nacional, por meio de uma entidade forte, coletivo da categoria. convoca todos os bancários para mais 
realmente comprometida com a unidade Por discordar dessa linha de atuação, um grande desafio: construir uma 
e a causa dos bancários deste País. a atual diretoria propôs e promoveu um estrutura que favoreça o surgimento e a 

Atualmente, a vinculação é com a redirecionamento nas ações, focando o consolidação de uma entidade sindical 
Federação dos Empregados em trabalho no fortalecimento da entidade mais democrática, combativa, autônoma, 
Estabelecimentos Bancários de SP e MS representativa. Surpreendentemente a pluralista e de massa, voltada para o 
(FEEB/SP-MS). Além da nossa entidade, FEEB/SP-MS se colocou ferrenhamente fortalecimento da unidade da categoria, 
há apenas um outro sindicato importante, contra nossa atuação. Em contrapartida, que participe verdadeiramente da luta 
o de Campinas (SP), filiado a esta a  FETEC/CN  (Federação  dos  dos bancários e que contribua, de fato, 
federação.  O sindicato da capital Trabalhadores em Empresas de Crédito para uma sociedade mais justa e 
paulista, por exemplo, é vinculado a outra Centro Norte), ao qual já se encontram igualitária.
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Assembléia aprecia troca de federação para
avançar na unidade e nas lutas da categoria

NOTA DE 
AGRADECIMENTO  

Os bancários de Campo Grande 
e Região reconheceram o esforço e 
a determinação do sindicato nesta 
campanha salarial, participando em 
grande número com a contribuição 
assistencial. 

Em função da sensibilidade e 
responsabilidade do associado que 
aceitou manter o desconto assisten-
cial na sua folha de pagamento, a 
direção do sindicato vem a público 
agradecer a confiança depositada 
nesta diretoria e ratificar o compro-
misso de manter a mesma postura 
diante dos percalços enfrentados 
pela categoria, caminhando em 
unidade na defesa inconteste de 
seus interesses.

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

A bola já está correndo solta nos chaves com 04 cada, que jogam entre si 
gramados da sede campo da entidade e  classificará as duas melhores para a 
com o início da V Copa de Futebol Soci- semifinal, onde o 1º colocado de uma 
ety dos Bancários de Campo Grande e chave enfrenta o 2º da outra.
Região. Como acontece todos os anos Na categoria veterano, 05 equipes  
as disputas é de bom nível técnico. jogam entre si e classificará as 04 melho-

O campeonato tem por finalidade res para a semifinal, sendo que a 1ª 
incrementar a prática esportiva entre os enfrenta a 4ª e 2ª enfrenta a 3ª colocada. 
bancários associados, sócios recreativos A V Copa dos Bancários na categoria 
e dependentes para integrar a categoria Veteranos tem como ano base os nasci-
em um ambiente de amizade e respeito dos até em 1971 e os goleiros nascidos 
aos colegas. até 1976. Participam também desta 

O certame conta com a participação categoria, o atleta que tenha mais de 30 
de 08 (oito) equipes, divididos em duas anos e acima de 90 quilos. 

A bola rola solta na 4ª rodada 
do futebol society neste sábado

                        DATA 12/11/2011  - 4ª RODADA

1° 15:00 BV FINANCEIRA X CAIXA APCEF PRINCIPAL
2° 15:00 SANTANDER X HSBC PRINCIPAL  
3° 16:00 CAIXA APCEF X UNIÃO BANCARIA VETERANO  
4° 16:00 MERCANTIL X BRADESCO PRINCIPAL

JOGO HORA EQUIPE X EQUIPE CATEGORIA  
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