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o dia 15 de maio, a cidade de para atuar na campanha salarial deste ano.
Campo Grande sediou a primeira O professor, Erledes Elias da NConferência Regional promovida Silveira, presidiu o evento. Através de 

pela Federação dos Empregados em debate, dinâmica e formação de grupos de 
Estabelecimentos Bancários de SP e MS trabalho ele orientou os dirigentes para que 
(Feeb SP/MS). Cerca de 40 dirigentes elaborassem um documento com as princi-
sindicais de Campo Grande, Três Lagoas, pais reivindicações dos bancários do MS, 
Naviraí, Ponta Porã e Corumbá participa- posteriormente o documento foi encami-
ram do evento. Foi um dia inteiro de discus- nhado para somar na Conferência 
sões que objetivaram preparar os dirigentes Interestadual.
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Palavra do Presidente

 

José Aparecido Clementino Pereira
Presidente

urante todo o ano o bancário oferecem é o descaso e intransigência. a mudar a proposta inicial que era um 
dedica-se ao  trabalho, “veste a Sabendo desta realidade os bancários aumento irrisório de 4,5%, que  apenas Dcamisa” da empresa, se esforça uniram  forças em 2009 e através da greve cobria a inflação.  Com  força, união e 

para obter ótimos resultados. Trabalha defenderam as suas reivindicações, princi- determinação a categoria mais uma vez 
com zelo. Não é a toa que os lucros dos palmente no que diz respeito à melhoria garantiu melhorias nas negociações. Saiba 
banqueiros são extraordiários: bilhões de nas condições de trabalho, aumento real do como foi a Campanha Salarial 2009 nas 
reais. Mas, na hora de valorizar o serviço salário e da PLR.  Foi necessário a realiza- páginas seguintes.
dos seus “colaboradores” o que os patrões ção de greve para pressionar os banqueiros 

» Conferência Regional marca o início da Campanha

Política Sindical

Campanha Salarial 2009 demonstrou a força da categoria

Mais uma vez realizamos o nosso compromisso

Fala do Presidente

 término de cada ano é o agências bancárias fecharam as portas para aderir à social. Desde o início do ano realizamos reformas 
momento ideal para a reflexão, greve. No país, cerca de 7.000 agências paralisaram no espaço porque sabemos que a descontração é Opropício para analisar toda a as atividades. Com garra, conseguimos garantir fundamental na vida do trabalhador. O clube de 

trajetória percorrida durante os 12 meses. É avanços nas propostas, assegurando um aumento campo é  totalmente dedicado a você, bancário, por 
gratificante olhar para trás e perceber que as ações salarial de 6% contra os 4,5% oferecido pelos isso não perca esta oportunidade, usufrua do que é 
realizadas pelo SEEB CG/MS no passado interfe- patrões. Conseguimos extrair dos banqueiros seu.
rem positivamente no presente.   Apesar das fusões melhorias na PLR, com 2% do lucro líquido Ao analisar a trajetória de 2009, ficamos 
de bancos que geraram milhares de demissões, distribuído linearmente para os trabalhadores, com sensação de dever cumprido. Não podemos 
posteriormente o surgimento da crise financeira melhorias nas gratificações, mais contratações para deixar de agradecer a cada bancário que acredita e 
internacional, podemos afirmar que 2009 é um ano diminuir a sobrecarga dos profissionais e o comba- confia na atual diretoria. Nosso maior objetivo é 
de conquistas para os bancários.   Já sabíamos que a te ao assédio moral. Em nome do Sindicato dos trazer melhorias para a categoria e principalmente 
Campanha Salarial não seria fácil e realmente bancários  agradeço a  todos os que participaram para cada filiado, para isso é necessário um trabalho 
nossas previsões estavam certas. Por isso, desde o do movimento grevista e que colaboram para a  conjunto entre os diretores sindicais e os bancários. 
início já nos preparávamos. Acima de todas as mudança do cenário das negociações. Em 2010 queremos contar novamente com o seu 
dificuldades enfrentadas, está a força, união e apoio. Juntos, somos mais fortes!Mas, além das conquistas que promovem 
organização dos bancários. melhorias no trabalho do bancário, também nos 

Neste ano a participação do trabalhador preocupamos com o lazer dos nossos filiados. As 
durante o período da Campanha Salarial foi contribuições geridas pelo Sindicato mantém forte 
expressiva. Em Campo Grande, cerca de 70% das uma politica sindical, jurídica e investimentos no 
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e b a t e s ,  atuarem na campanha deste atendem as necessidades dos 
d i s cus sões,  ano. bancários das nossas regiões. Da n á l i s e s  e  A delegação de Mato Além disso, foi um momento de 

criação de propostas para a Grosso do Sul contou com 28 interação e preparação para a 
Campanha Salarial 2009. Essas participantes, sendo 16 de Conferência Nacional que 
foram as principais ações Campo Grande. Para o presi- aconteceu nos dias 17 a 19 de 
d u r a n t e  a  C o n f e r ê n c i a  dente do Seeb CG – MS e julho, em São Paulo. 
Interestadual da Federação dos Re g i ã o , Jo s é  A p a r e c i d o  As del iberações da 
Bancários de SP e MS , nos dias C l e m e n t i n o  Pe r e i r a ,  a  Conferência Interestadual foram 
25 e 26 de maio, na cidade de Conferência Interestadual encaminhas à 11º Conferência 
Itanhaém (SP). O Evento conseguiu atingir a expectativa. Nacional dos Bancários – que é 
reuniu cerca de 240 delegados - “Através do diálogo elabora- considerada a etapa final de 
dos 24 sindicatos filiados à mos um documento com preparação para a campanha 
Federação – que demonstraram propostas de ação para a salarial porque fecha a pauta a ser 
entusiasmo, união e força para Campanha Salarial 2009 que definida na Convenção Coletiva.

no mês de junho, definiram esta prioridade. A segunda maior reivindica-
s sindicatos perguntaram e os bancários responderam, a principal ção para a campanha, de acordo com 22% dos entrevistados, é o aumento 
reivindicação para a campanha salarial 2009 foi o aumento real do real do piso salarial. A consulta foi aplicada a 10. 162 bancários, além de Osalário. Cerca de 61% dos bancários entrevistados na Consulta informações sobre a campanha o objetivo foi o de coletar informações 

aos Bancários 2009, aplicada por 19 bases sindicais filiadas à Feeb SP/MS, sobre outros temas importantes para a categoria.

Política Sindical

» Bancários definem prioridades para a Campanha Salarial

Conferência Interestadual reúne bancários de SP e MS»

Fotos Conferência Interestadual
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analisaram as propostas sugeridas pelas federa-
ções e definiram as prioridades. A pauta de 
reivindicações foi ratificada em plenária geral. 

Posteriormente, os sindicatos de todo o 
país realizaram assembleias em suas regiões. Os 
bancários conheceram e aprovaram a pauta de 
reivindicação, que foi entregue à Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) no dia 10 de 
agosto.

As principais deliberações foram: índice 
de reajuste de 10% (reposição da inflação mais 
5% de aumento real), PLR de três salários mais 
R$ 3.850, contratação de toda remuneração dos 
trabalhadores (inclusive a parte variável), 
valorização dos pisos salariais, combate às metas 
abusivas e ao assédio moral, PCS para todos, 
mais segurança nas agências e regulamentação 
do Sistema Financeiro Nacional. 

Para o presidente do Sindicato dos 
Salarial 2009. O Sindicato dos Bancários de Cerca de 640 bancários de todo o país Bancários de Campo Grande, Clementino 
Campo Grande – MS e Região foi representado participaram, como delegados, da 11ª Pereira, a Conferência Nacional atingiu a 
por seis delegados.Conferência Nacional dos Bancários, que expectativa. “Os delegados demonstraram 

Em três dias aconteceram palestras, aconteceu entre os dias 17 e 19 de julho, em São preparados após as participações nos seminários 
debates e análises sobre  Saúde e Condições de Paulo. Foi um momento de fortalecimento para a regionais e interestaduais, o que fortaleceu ainda 
Trabalho, Segurança, Emprego e Remuneração e categoria que resultou na definição da pauta de mais as nossas discussões”, disse. 
Previdência Complementar. Os delegados reivindicações e estratégias para a Campanha 

» Bancários demosntraram união, força e organização na Campanha Salarial

» Divulgação: Sindicato vai à ruas

No dia 27 de julho, os durante  as  negociações  é  
bancários de Campo Grande – MS fundamental. “Devemos estar 
e Região aprovaram a proposta da juntos e participar ativamente de 
pauta de reivindicações para a m o b i l i z a ç õ e s .  B u s c a m o s  
C a m p a n h a  S a l a r i a l  2 0 0 9  melhorias para toda a categoria por 
e l a b o r a d a  d u r a n t e  a  11 ª  isso este movimento deve  ser 
Conferência Nacional. A decisão levado a sério. Somente com a 
aconteceu em assembléia. participação de todos  os bancários 

Na ocasião, o presidente aumentam as chances  de 
Clementino Pereira ressaltou que a atingirmos nossos objetivos” 
participação de todos os bancários destacou.

» Bancários de Campo Grande - MS e Região aprovam a pauta de reivindicações

 lançamento da Campanha Salarial 
2009, em Campo Grande, foi marcada Opela interação com os usuários dos 

bancos. No dia 1º de setembro, o Sindicato dos 
Bancários foi à porta da agência da Caixa Econômica 
Federal e distribuiu uma carta aberta à população, 
explicando as principais reivindicações e alertando 
sobre possibilidade de greve. Além disso, os dirigen-
tes sindicais utilizaram banners que traziam os temas 
defendidos na negociação.



Novembro de 2009
5

Retrospectiva

MAIS UMA VEZ OS BANQUEIROS RECONHECEM

  A FORÇA DOS BANCÁRIOS
MAIS UMA VEZ OS BANQUEIROS RECONHECEM

  A FORÇA DOS BANCÁRIOS

om muita força de vontade e muita Banco do Brasil e da Nossa Caixa, em assembléia  nos bro. 
pressão sobre os empregadores, os sindicatos da categoria de todo o país, no dia 8 de Cbancários conseguiram mudar o outubro. Banco do Brasil

cenário das negociações e tiraram dos patrões uma A greve proporcionou um reajuste no salário e verbas  
proposta melhor para a Convenção Coletiva de Caixa continuou em  greve de 6% e ainda um reajuste de 3% do VP do E 1, 
Trabalho 2009/2010, garantindo o reajuste salarial de 6% Os bancário consideravam rebaixada  a corrigindo todo o PCS no mesmo valor, além disso, 
em todas as verbas, maior Participação nos Lucros e Resultados proposta específica do banco. Os trabalhadores assegurou a geração de  10 mil novos empregos, 
(PLR), que manterá a distribuição de até 15% do lucro líquido ampliando o quadro de funcionários em cerca de 10%.  permaneceram em greve por 28 dias, até o 
através da regra básica nos moldes do ano passado, ampliação da Os bancários conseguiram manter o modelo da PLR momento em que a Caixa cedeu. Na negociação do 
licença-maternidade para 180 dias para as funcionárias de todos que será: a primeira parcela de 45% do salário mais dia 21, finalmente o banco apresentou melhorias 
os bancos e a isonomia de tratamento para casais homoafetivos, valor fixo de R$ 512, acrescidos do pagamento linear de na proposta, como por exemplo, a contratação de 
entre outros . 4% do lucro líquido.5 mil trabalhadores em 2010 e a criação dos A campanha nacional foi norteada pela 

comitês regionais de mediação de conflito no indignação dos bancários, já que a Fenaban estava Nossa Caixa
trabalho, vinculados à Comissão de Ética da Caixa, inflexível, não queria abrir mão da proposta inicial que 
para o combate ao assédio moral. Para os trabalha-oferecia um reajuste irrisório de 4,5%, que só cobria a 

inflação, e ainda pretendia rebaixar a PLR (Participação dores da Caixa a PLR variou entre R$ 4 mil e R$ 10 
dos Lucros e Resultados). Só depois de várias rodadas mil. Podendo, também, ser aplicada a regra 
de negociação e 15 dias de greve, os patrões decidiram oferecida pela Fenaban. A proposta foi aprovada 
melhorar a proposta, que foi aprovada pelos funcioná- pelos bancários da base territorial do Seeb 
rios dos bancos privados, maioria dos funcionários do CG/MS, em assembléia geral, no dia 21 de outu-

 

A pressão bancária arrancou do banco R$ 60 
milhões para serem distribuídos linearmente entre 
todos os funcionários. Com isso, cada empregado 
recebeu entre R$ 4 mil e R$ 4,1 mil, no lugar da  PLR.
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Valeu Bancário. 

Campanha Salarial 2009
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Mais uma conquista!
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o mês de 180 dias.
jane i ro a  De acordo com a Lei Nassessoria 9.656/98 após o desligamen-

jurídica do Sindicato dos to do funcionário, ele tem o 
Bancários de Campo Grande  prazo de trinta dias para 
MS e Região alcançou uma optar por continuar usufruin-
importante vitória em prol de do os benefícios do convênio 
uma sindicalizada e ex- de saúde contratado pelo 
funcionária do banco HSBC. banco. Posteriormente, pode 
Garantiu a ela, através da optar por continuar com o 
justiça, o restabelecimento mesmo plano de saúde, mas 
do plano de assistência desta vez arcando com o 
médica e hospitalar da qual valor integral das mensalida-
e ra  v incu lada  quando  d e s .  N o  e n t a n t o ,  a  
trabalhava no banco. Convenção Coletiva dos 

A ex-funcionária, que Bancários prevê que o ex-
prefere não se identificar, é funcionário não perde o 
portadora de câncer e benefício assim que é dispen-
inclusive necessita fazer sado, pois concede um 
quimioterapia. Depois do seu beneficio estendendo o 
desligamento do HSBC foi período de utilização, afinal 
negado a ela o direito de foi acordado que o emprega-
continuar usufruindo o do dispensado sem justa 
convênio, após o período ao causa, a partir de 01/09/08, 
qual lhe é garantido pela pode continuar utilizando o 
Convenção Coletiva dos benefício por tempo propor-
Bancários 2008/09, que é de cional de trabalho.

Assessoria jurídica garante tratamento 
digno à saúde de filiada

 justiça do R.D.L era obrigado a índices de ocorrências.              
Trabalho transportar dinheiro do De acordo com o Ad a  2 4 º  Bradesco, no seu próprio secretário de assuntos 

Região condenou o Banco carro, de uma agência a jurídicos Rubylan Lima 
Bradesco a pagar 36 mil outra em Campo Grande e Oliveira, a vitória do 
reais ao ex-funcionário, às vezes até no interior de bancário conquistada 
*R.D.L, por obriga-lo a MS. Além de ato ilegal, através do sindicato, cria 
realizar transportes de pois contraria a Lei u m  p r e c e d e n t e  n o  
valores em prol do banco. 7.102/83 que estabelece Judiciário para se comba-
A decisão foi resultado da que este trabalho deve ser ter tal prática que atenta 
ação judicial - de indeniza- realizado por empresa contra a dignidade, o 
ção por danos morais - especializada, esta ação valores sociais do trabalho 
movida pela assessoria colocava a vida do ex- e ainda contra o direito a 
jurídica do Sindicato. funcionário em perigo já vida do trabalhador, face a 

Cerca de que a violência no Estado exposição a que é desne-
duas vezes por semana tem registrado altos cessariamente submetido.

Bradesco deve pagar R$ 36.000 a ex-funcionário

O departamento que a demissão por justa advertência, e não de 
jurídico do Sindicato não causa se deu por uma demissão por justa causa, 
mede  e s fo r ço  pa r a  irregularidade cometida dev ido ao fa to  da  
defender seus filiados. pela bancária com a irregularidade não ter 
Tanto é, que conseguiu, intenção de atingir a meta causado prejuízo e nem 
através da justiça, anular a do Programa Agir do danos ao banco, além do 
decisão de demissão por Banco Itaú, no entanto a f a to  de  a  g e r en t e  
justa causa aplicada a uma assessoria jurídica do trabalhar há mais de vinte 
gerente do Banco Itaú, sindicato defendeu que a anos no Itaú e sempre ter 
em Campo Grande. decisão deveria ser uma atuação exemplar.

O banco alegou passiva de no máximo 

Sindicato consegue anular demissão de funcionária 
do Itaú e reintegrá-la ao cargo

O Seeb CG - MS e região conseguiu na justiça o reconhecimento de que as funções de analista de engenharia e 
de arquitetura do Banco do Brasil são cargos técnicos bancários ao invés de cargos de confiança bancária, como era 
denominado. Como profissionais de cargos técnicos os analistas de engenharia e de arquitetura passaram a trabalhar 
seis horas diárias e não oito horas como estava acontecendo. Esta carga horária está prevista no art. 224 da CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho).

Justiça reconhece que os analistas de engenharia e de Arquitetura 
do BB executam cargos técnicos

m julho de conseqüência dos movimentos A justiça da 3º Vara do 
2 0 0 7 ,  a  repetitivos, referente à digitação, Trabalho de CG determinou, 
bancária do preenchimento de cadastro no mês de maio, que a profissi-E

HSBC, J.S.C, foi demitida após entre outras atividades. onal fosse imediatamente 
ter ficado um período O  S i n d i c a t o  d o s  reintegrada ao emprego, além 

afastada do trabalho para Bancários através de seus disso, o banco teve que 
tratamento de saúde. A advogados, Dr Alexandre reabilitar a funcionária em 
ironia é que sua saúde foi Morais Cantero e Dra Larissa função diferente da que 

abalada justamente pela sua Morais Cantero, promoveu ação exercia, anteriormente, e ainda, 
dedicação extenuante ao judicial contra o HSBC e provou efetuar o pagamento dos 

banco. Ela exercia a função que J.S.C é portadora de doenças salários dos meses em que ela 
de  Ca ixa  e  contra iu  profissionais equiparadas à esteve  afastada.
L E R / D O R T  c o m o  acidente de trabalho. 

*Nessas matéria os nomes dos bancários serão preservados, sendo utilizados apenas as iniciais dos seus nomes

SINDICATO DEFENDE BANCÁRIA VÍTIMA DE DOENÇA DE TRABALHO

Jurídico: Em defesa dos Filiados



JURÍDICO

os mesmos possam obter êxito em 
suas reivindicações”. 
 
            Tribunal cassa liminar 

de interdito do Bradesco
 

Mesmo com esta conquis-
ta, o jurídico foi além, provando 
que a greve ocorre de forma 
pacífica e ordeira, demonstrando 
ao poder judiciário que o interdito 
proibitório – concedido ao 
Bradesco – era desnecessário. No 
dia 30 de setembro, o presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho 
da 24º Região, de Campo Grande, 
Desembargador Ricardo Geraldo 
Monteiro Zandona, cassou a 
liminar de interdito proibitório do 
banco. 

 
Justiça negou interdito proibi- departamento jurídico do Sindicato 

tório ao Itaú e UnibancoBancários de Campo Grande MS e 
 Região destacou-se nacionalmente O
             O Seeb CG/MS provou à justiça do trabalho durante a greve dos bancários deste ano. Garantiu 
que o Sindicato conduz a greve de maneira responsá-decisões judiciais em favor da categoria e contra todos 
vel em todas as agências da capital. Reconhecendo esta os bancos da base territorial do sindicato. As decisões 
verdade, a justiça da 3º Vara do Trabalho de Campo judiciais conquistadas, nas Ações Civis Públicas 
Grande negou, no dia 24 de setembro, a liminar em propostas pelos advogados da entidade, Alexandre 
pedido de interdito proibitório ao Itaú-Unibanco. Morais Cantero e Larissa Morais Cantero, assegurou o 
                 pleno exercício do direito constitucional de greve por 

Direito de greve a todos os bancários de CGparte dos bancários.  Essas conquistas tiveram 
 notoriedade nacional e foram divulgadas, no dia 02 de 

No dia 30 de setembro, o juiz do Trabalho outubro, no site nacional da Contraf-Cut, com 
Substituto, Carlos Roberto Cunha, do Tribunal disponibilização das decisões judiciais na íntegra para 
Regional do Trabalho – 24ª Região, concedeu liminar que outros sindicatos pudessem utilizá-las a favor dos 
ao Sindicato assegurando o direito à greve para os seus representados.
bancários do: Banco do Brasil, Caixa Econômica 
Federal, Banco Nossa Caixa, Banco Mercantil, Banco  Bradesco
Safra, Banco Rural, Banco Unibanco, Banco  
Santander e Banco Itaú . Em seu parecer o juiz esclare-          No dia 29 de setembro, o jurídico do Sindicato 
ce que “ a greve é um dos direitos fundamentais de ajuizou ação civil pública em desfavor do banco 
cidadania, objeto de conquista dos trabalhadores, Bradesco S/A, garantindo o exercício de direito de 
elevado ao nível de direito fundamental timbrado na greve dos trabalhadores, sem embaraços por parte do 
Constituição Federal”.banco, acesso de dirigentes aos locais de trabalho, 
 liberdade para manifestação pacífica em frente aos 

Pontos de Vistaestabelecimentos bancários durante o período de 
           Para o presidente do Seeb CG/MS, duração do movimento paredista, liberdade para 
Clementino Pereira, as conquistas judiciais no período conversas individuais ou coletiva em prol da adesão 
de greve comprovam a importância do setor jurídico dos trabalhadores à greve e a fixação de multa diária 
sindical. “Se conseguimos estes resultados é devido à para o caso de obstrução do exercício do direito de 
competência dos responsáveis pela condução séria e greve. De acordo com o advogado do Sindicato, Drº 
comprometida da secretaria jurídica, juntamente com Alexandre Cantero, “estas medidas visam proteger os 
o seus corpo de advogados”, enfatiza Clementino. direitos dos trabalhadores, garantindo desta forma, 

condições de igualdade frente ao empregador para que 

Jurídico: Departamento jurídico teve destaque nacional 
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Sindicato presenteia bancárias no mês da mulher

a data de 08 de femininas. No entanto, lembra 
m a r ç o  é   que o 8 de março representa não Ncomemorado o  só um momento de comemora-

Dia Internacional da Mulher. Para ção, mas também de reflexão e 
festejar este dia  o Seeb CG – MS ação. Através da determinação e 
e Região homenageou as bancári- coragem muitas mulheres 
as filiadas ao sindicato. O presi- dedicaram sua vida em prol da 
dente Clementino Pereira e os igualdade social e melhores 
diretores sindicais estiveram nas condições de trabalho.  Muito foi 
agências da capital e do interior alcançado, mas ainda existe um 
presenteando-as com um kit com longo caminho a se percorrer. No 
bolsa em pvc cristal, marca- entanto, as vitórias femininas 
página e calculadora. devem ser tomadas como exem-

O Seeb CG – MS e Região plos para que a sociedade não se 
considera o Dia Internacional da cale diante das injustiças e não 
Mulher uma data importante para desista de buscar os seus direitos.
a valorização das conquistas 

os dias 30 de maio e 1º de abril o Seeb CG/MS 
homenageou oss trabalhadores de Mato Grosso Ndo Sul. A diretoria administrativa do Sindicato 

fez uma bela mensagem sobre o Dia do Trabalhador, que 
foi veiculada na programação da TV Morena.

Seeb CG - MS e Região homenageia os trabalhadores 

O Seeb CG – MS ofereceu alterações em 
e Região apoiou a greve duas etapas na tabela do 
dos funcionários de P C S.  N a  p r i m e i r a ,  
Carreira profissionais da retroativa a 1º de abril, o 
Caixa Econômica Federal salário inicial é de R$ 
que teve início no mês de 6.199 e o final de R$ 
abri l .  A paral isação 8.704. A segunda, a partir 
aconteceu na maioria das de janeiro de 2010, o piso 
capitais brasileiras. Foi passa a R$ 6.600 e o teto 
um movimento forte que para R$ 9.116 pelo valor 
enfrentou a resistência da nominal, ou seja, com-
Caixa. A paralisação só pensados  even tua i s  
aconteceu depois que o reajustes aplicados na 
banco alterou a proposta data base dos bancários, 
inicial. em 1º de setembro.  
A proposta aprovada 

Sindicato apoiou greve de funcionários da Caixa

Dirigentes sindicais do Seeb CG- MS e Região 
acompanharam a greve dos vigilantes

o  Grande e Região, através da convenção coletiva, 
m ê s  reivindicou um reajuste salarial de 18%, mas o 
d e  setor patronal ofereceu apenas 8%. Os vigilantes N

abril, se organizaram em frente às principais agências 
bancárias da região central.

O momento crítico e de risco para os 
bancários foi quando uma liminar, do Tribunal 
Regional do Trabalho – 24º Região, obrigou o 

  sindicato dos vigilantes a manter o mínimo de 30% 
O Seeb CG/MS e Região acompanhou toda a de trabalhadores em atividade. O Seeb CG-MS e 
paralisação, já que pela lei 7.102 os bancos só Região mobilizou-se para impedir que os 
devem funcionar se estiverem providos de bancários trabalhassem correndo riscos. “Apenas 
segurança. 30% do efetivo não faz a segurança adequada aos 

A  g r e v e  trabalhadores e aos clientes” enfatizou o 
aconteceu porque o presidente do sindicato, Clementino Pereira.
S i n d i c a t o  d o s   O Seeb CG – MS e Região protocolou um 
Empregados em documento solicitando fiscalização à Polícia 
E m p r e s a s  d e  Federal com a intenção de impedir o 
S e g u r a n ç a  e  funcionamento das agências que abriram sem as 
V i g i l â n c i a  d e  condições de segurança. Além disso, os dirigentes 
Tr a n s p o r t e  d e  sindicais do Seeb a todo o momento vistoriavam 
Valores de Campo as agências da capital.

 os vigilantes 
d a s  e m p r e s a s  
p r i v a d a s  d e  
s e g u r a n ç a  
deflagaram greve, 
que durou 6 dias.



A

 

o entrar no Clube de Campo do Seeb CG – MS o filiado 
percebe a diferença. O espaço está sendo reformado, 
mas as melhorias já são evidentes

Um novo campo de futebol foi construído, e o que 
existia foi reformado. A antiga quadra de areia deu lugar a uma 
nova, desta vez com sistema de drenagem para escoar a água da 
chuva, evitando assim o contágio de doenças de pele. Toda a 
área entre os campos e a quadra de areiaforam gramados. Os 
muros estão maiores, oferecendo mais segurança. Foram 
construídas escadas e uma rampa para cadeirantes que dão 
acesso à lateral do campo de futebol. O parque aquático está 
ainda mais bonito e ganhou uma guarita para monitoramento 
das carteirinhas. Para 2010, já está prevista a construção do hotel 
de trânsito e de uma lanchonete.

O presidente do Sindicato dos Bancários de Campo 
Grande/MS e Região, José Aparecido Clementino diz que o 
objetivo é tornar o espaço mais atrativo ao lazer, onde o filiado 
possa descontrair-se, praticar esportes e reunir-se com os 
amigos aos finais de semana. Deixando para trás o estresse e os 
desgastes do dia-a-dia.

Essas e as demais melhorias 
são realizadas para tornar o 

clube de campo mais agradável 
para você, nosso sindicalizado. 
Por isso, participe, vá até o 

clube e usufrua do que é seu!

Clube de Campo recebe melhorias
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ESPORTE: IV COPA DE FUTSAL AGITOU O CLUBE DE CAMPO

o dia 14 de julho esportivo apresentado. “O ponto 
o  G i n á s i o  alto foi a disputa dentro da quadra e NPoliesportivo do fora dela foi a oportunidade de se 

Clube de Campo do Seeb CG – MS fazer novos amigos”, enfatizou. O 
e Região estava a todo vapor. presidente do Sindicato, José A. 
Aconteceu a grande final da IV Clementino Pereira, também 
Copa de Futsal dos Bancários. possui o mesmo ponto de vista. 
Foram mais de três meses de Para ele a interação entre os bancá-
disputas e de interação entre os rios é fundamental. “Esse é um 
bancários da capital. 13 equipes momento de descontração que 
disputaram as partidas (8 - catego- proporciona maior proximidade 
ria principal e 5 - categoria vetera- entre os trabalhadores”, afirma. 
no). Mas, apenas seis equipes se A torcida também marcou 
destacaram e chegaram à final presença. Cerca de 250 pessoas 
conseguindo as três primeiras compareceram ao ginásio para dar 
colocações: força aos seus times preferidos. Ao 

final, a torcida do Bradesco foi 
considerada a mais animada, por 

 isso o Sindicato a premiou com um 
       1º - Campeão: Mercantil troféu.
       2º -  Vice-Campeão: BV Pan     
       3º Colocado: Pólo Bradesco  
 

 
       1º  - Campeão: Bradesco Categoria Veterano 
       2º  - Vice-Campeão: Real    Goleiro: Valdelir - Mercantil
       3º Colocado: Mercantil  Artilheiro: Zé Maria - Mercantil

O Secretário de Esportes Categoria Principal
do Seeb CG – MS e Região, Goleiro: Jeferson - Bradesco
Edvaldo Barros elogiou a partici- Artilheiro: Eder - Mercantil
pação de todos pelo espiríto 

Categoria Veterano:

Confira os nomes dos 
goleiros e artilheiros destaques 

Categoria Principal: da competição:

Campeão: cat. Veterano - Mercantil Vice-Campeão: Cat. Veterano - BV Pan Campeão: cat. Principal - Bradesco Vice-Campeão, cat. Principal - RealC
ré
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SINDICALIZE-SE!
3312-6100 

Há 50 anos em defesa dos direitos dos 
trabalhadores e da categoria. Meio século de 
experiências que resultaram em um Sindicato 
forte e de credibilidade! São 50 anos de vitórias e 
conquistas. Faça parte de um Sindicato que se 
preocupa com você: TRABALHADOR. 

Clube de Campo

Clube de Campo

Sede em Campo Grande

Venha para o SEEB CG – MS e REGIÃO e ajude 
a continuar escrevendo esta história!

o dia 09 de maio a piscina foi a principal atração do Clube de Os competidores que atingiram a classificação até o terceiro lugar receberam 
Campo do Seeb CG  MS e Região. Cerca de 400 pessoas medalhas de honra ao mérito. Já os que se classificaram do quarto lugar em diante Nestiveram no local para prestigiar o III Festival Seeb de receberam medalhas de participação.

Natação. O evento, promovido pela secretaria de esporte do sindicato, contou João Batista acredita que o festival serve como uma fonte estudo, onde 
com 231 nadadores. os nadadores recebem orientação para as competições oficiais. O professor 

O Festival reuniu 6 equipes: Seeb CG- MS e Região, Academia Pede Pato, agradece a colaboração dos técnicos: “Sem o apoio dos técnicos dos clubes seria 
Academia 4 estilos (de Maracajú), Clube Estoril, Academia Aqua Azul e Mace. impossível realizar um evento deste porte, desde o início o profissional se 
Eles disputaram as seguintes categorias: mosquito, pré-Mirim, mirim, petis, preocupa em transformar nadadores de base em futuros atletas da natação.”
infantil e juvenil. Para o secretário de esporte do Seeb Campo Grande/MS, Edvaldo 

De acordo com o professor de natação, João Batista, os dois melhores Barros, o Festival de Natação foi bastante positivo. “Além de promover a 
índices técnicos do festival são dos nadadores da equipe do Seeb: João Paulo integração dos nadadores do Estado, a nossa equipe de natação foi um dos 
Salmaze (Categoria Petis 2) e Guilherme Ferreira de Souza (categroia Mirim 2). grandes destaques do evento”, comemora. 

III Festival Seeb de Natação  promove interação entre 
Clubes de Mato Grosso do Sul

 Sindicato dos Bancários de Campo 
Grande - MS e Região participou do I OCampeonato Interclubes da capital, nos 

meses de março e abril, garantindo o segundo lugar. 
Além da equipe bancária, a competição envolveu as 
equipes da AABB, Clube União dos Sargentos, 
Campo Grande Auto Som/Assalmasul, Radio 
C l u b e  e  C l u b e  d o s  O f i c i a i s  d a  P M .  
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 Festa dos Bancários 2009 foi um melhor, por isso investimos e hoje contamos futebol, quadra de areia, reforma das piscinas, 
sucesso.  A confraternização promo- com uma estrutura exemplar, por isso os sauna e banheiros. Ainda está prevista a Avida pelo Sindicato dos Bancários de bancários esperam ansiosos por esta festa”, construção de um hotel de trânsito e uma 

Campo Grande/Mato Grosso do Sul e Região relata o presidente. lanchonete. 
reuniu um número expressivo de bancários no O evento proporcionou arrecadação O presidente Clementino enfatiza que 
Clube de Campo, no dia 07 de novembro. Foi de alimentos (840 kg), música ao vivo, buffet a categoria merece esta festa. “Tivemos muito 
uma tarde de muita animação e principalmen- completo, sorteios de brindes e entretenimen- zelo e organização para a realização deste 
te de interação entre a categoria. O presidente to para as crianças. Além disso, o Sindicato evento. Os bancários trabalham o ano inteiro 
do Sindicato, José Aparecido Clementino entregou, aos filiados, parte de um grande com muito afinco e muitas vezes sob pressão, 
Pereira explica que a festa está se tornando empreendimento do Seeb CG/MS: a reforma por isso merecem um momento como este 
uma tradição. “Quando assumimos o do Clube de Campo. No ano de 2009 o espaço para renovar as energias, deixando de lado o 
Sindicato acreditamos que a festa poderia ser recebeu melhorias como novos campos de estresse do dia-a-dia”, explica.

A festa dos Bancários foi um sucesso



 
                                                  Campo Grande 
Abimael Amarante Messias HOME THEATER DVD 
Alexandra Aparecida  Rufino HOME THEATER DVD 
Carlos Alberto de Jesus HOME THEATER DVD 
Célia Juliani HOME THEATER DVD 
Manoel Parada de Carvalho HOME THEATER DVD 
Michele Cristiane Rati HOME THEATER DVD 
Rosa Maria Lopes dos Santos HOME THEATER DVD 
Sérgio Carvalheira HOME THEATER DVD 
Thiago Cruz Matos HOME THEATER DVD 
Tony Cruz de Faria HOME THEATER DVD 
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Prêmios: Sorteados

  

NOME      PRÊMIO 
1. Abimael Amarante Messias Sanduicheira Homestar 
2. Ademir Cardoso Costa Aparelho de jantar c/20 PC 
3. Anália da Conceição Prado Cafeteira Perfectta 
4. Analu Roberta Nogueira Liquidificador 
5. Braz Julio de Souza Panela de Pressão Plo 
6. Cassiane Nunes Pinto Campos Faqueiro Inox 42 pcs 
7. Cinthia Gonzaga da Silva Batedeira Mallory 
8. Claudenir Piccinin dos Santos Panela de Pressão Plo 
9. Daniela Suzuki Conj. Panela Trad 
10. Deyse Oliveira de Medeiros Sanduicheira Homestar 
11. Diana Carla Avancini Aparelho de jantar c/20 PC 
12. Egon Brás Palácios Conj. Panela Trad 
13. Elaine Bueno Braga Panela de Pressão Plo 
14. Eliane da Silva Simoes Liquidificador 
15. Elio Gomes Sandim Faqueiro Inox 42 pcs 
16. Erita Figueiredo de Oliveira Espremedor Walita 
17. Fabio Guimaraes Aruth Sanduicheira Homestar  
18. Fabricio Kleyssel  Figueiredo Cafeteira Perfectta 
19. Fernando Azevedo Esser Panela de Pressão Plo 
20. Gisele Fernandes Barros Faqueiro Inox 42 pcs 
21. Gustavo Diniz Romeiro Cafeteira Perfectta 
22. Jaimir Silvestre Sanduicheira Homestar 
23. Jonatas Lelis de Almeida Faqueiro Inox 42 pcs 
24. José de Castro Souza Conj. Panela Trad 
25. José Mauro Mendonça Batedeira Mallory 
26. Juliana Alves Ribeiro Panela de Pressão Plo 
27. Leandro Bavutti Aparelho de jantar c/20 PC 
28. Leandro da Rosa Campos  Sanduicheira Homestar 
29. Lenadro Parente Ferreira Liquidificador 
30. Luis Guilherme Galvão Bacchi Umidificador  
31. Marali de Oliveira Santos Silva Cafeteira Perfectta 
32. Maria Cladis Splengler Panela de Pressão Plo 
33. Marize Guimarães Aragão Batedeira Mallory 
34. Marluce Xavier Freire Caires Espremedor Walita 
35. Marta Borim Caetano Souto Conj. Panela Trad 
36. Milene Gindri Bragato Liquidificador Mondial 
37. Nelson Marçal Ferreira Junior Faqueiro Inox 42 pcs 
38. Odair Moreira de Pauda Batedeira Mallory 
39. Osmar Aparecido Marques Cafeteira Perfectta 
40. Paulo André Ribeiro Santana Aparelho de jantar c/20 PC 
41. Regina Claudia Rosa de Araujo Cafeteira Perfectta 
42. Reinaldo Donatti Gomes Faqueiro Inox 42 pcs 
43. Roberto Ribeiro Liquidificador Mondial 
44. Rogério Soares Robles Batedeira Mallory 
45. Rosane Miotto de Oliveira Conj. Panela Trad 
46. Rosilene Borches de Lima Espremedor Walita 
47. Rubylan Lima Oliveira Aparelho de jantar c/20 PC 
48. Thais Martins Duenhas Aparelho de jantar c/20 PC 

 
Região Norte 

Eliezer de Oliveira Pedro Gomes HOME THEATER DVD 
Denílson Barzotto S.Gabriel D”Oeste HOME THEATER DVD 
Flávio Luiz Manoel dos Santos Coxim  HOME THEATER DVD 
João Carlos Balan Coxim HOME THEATER DVD 
Maria Aparecida N. Dias Sonora HOME THEATER DVD 
Rafaela Silva Beteto Rio Verde Mato Grosso HOME THEATER DVD 
Vânia Madalena Santos Rios Camapuã HOME THEATER DVD 

 

 
Região Sul 

Ana Karoline Ursulino Soares HSBC /AQUIDAUANA HOME THEATER DVD 
Cleber Fagundes Oliveira Bradesco /Jardim HOME THEATER DVD 
Cristhiane Bossay Albuquerque HSBC /Miranda HOME THEATER DVD 
Hernandes Zanatti Perigo HSBC /AQUIDAUANA HOME THEATER DVD 
Fernando Donizetti Borioli Itaú /AQUIDAUANA HOME THEATER DVD 
Lidiane Espinosa Raimundo Bradesco /Sidrolândia HOME THEATER DVD 
Samantha de Jesus Sabino Banco do Brasil /AQUIDAUANA HOME THEATER DVD 

 

 

1. Thiago Souza Mattoso Conj. Panela Trad 
2. Valdemir da Silva Cardoso Batedeira Mallory 
3. Valesca Foquer Gomes  Silva Umidificador  
4. Vicente Guedes Duarte Neto Sanduicheira Homestar 

49
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