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Semifinais do 15ºFutsal dos

Bancários começa neste sábado

Os trabalhadores das financeiras
iniciam hoje as negociações com a
Fenacrefi (Federação Nacional das
Empresas de Crédito, Financiamento e
Investimento).A categoria, com data-
base em 1º junho, reivindica aumento
real, melhoria nos pisos, participação
maior nos lucros, entre outras.

Financiários negociam hoje
com Fenacrefi

Vai iniciar mais uma Campanha Sa-
larial, e para tanto é importante a par-
ticipação da categoria no processo de
organização, pensando nisso o Sindi-
cato está convocando os bancários
para se engajar neste processo.

O evento que marcará o início da
campanha será hoje, 16 de julho às
18 horas na sede do Sindicato, quan-

Conferência Regional: é hora

de definir o que vamos querer
do acontece a Conferência Regional
dos Bancários de Dourados e região,
onde serão definidos os eixos da cam-
panha salarial.

Para tanto o Sindicato chama a
atenção de todos para a importância
da participação nesta conferência que
é aberta e dirigida ao trabalhador ban-
cário.

Todas as reivindicações foram
entregues em reunião realizada no dia
10 de junho. Cerca de 85% das
empresas estão associadas a grandes
bancos como Bradesco (Finasa), Real
(Aymoré Financiamentos), Itaú (Taií),
HSBC (Losango), Unibanco (Fininvest)
e Santander (Olé).

Aconteceu nesta terça-feira, 15,
mais um Dia Nacional de Lutas dos
bancários do Bradesco. Mobilizações
em todo o país cobraram do banco
auxílio-educação, Plano de Cargos e
Salários transparente, melhorias no
plano de saúde, contratações para
diminuir a sobrecarga de trabalho e
mais segurança.

As manifestações fizeram parte da
Campanha Nacional de Valorização
dos Funcionários do Bradesco,
orientada pela Comissão de
Organização dos Empregados do
banco da Contraf/CUT (COE
Bradesco).

A mobilização foi positiva para
pressionarmos o banco nesse
momento às vésperas da campanha
salarial deste ano. Não podemos
permitir que a direção do Bradesco
permaneça imóvel frente às justas
demandas dos bancários.

Em Dourados, houve paralisação
com retardamento na abertura da
agência do Bradesco Urbana em uma
hora. O Sindicato aproveitou para
denunciar o banco sobre algumas
questões específicas como
segurança e informou que o
Bradesco é o único banco privado no
mundo que não oferece auxílio-
educação.

Dia Nacional de Lutas

agita bancários do

Bradesco

Em partida isolada realizada nesta
terça-feira entre Bradesco e Deodápolis
o 15º Campeonato de Futsal dos
Bancários definiu os semifinalistas da
competição.

O empate em 4x4 entre as duas
equipes serviu apenas para definir os
confrontos, sendo assim as partidas

O Estatuto da Criança e do
Adolescente acaba de completar 18
anos. Segundo a Unicef (Fundo das
Nações Unidas para a Infância), no
Brasil o regulamento criado para
garantir os direitos dos brasileiros com
idade até 18 anos tem cumprindo seu
papel e conseguido resultados.

Os maiores desafios no momento
são a gravidez precoce e a violência.
Dados do Ministério da Saúde mostram
que a taxa de bebês nascidos de
mães com até 15 anos de idade
cresceu 28,6% de 1994 a 2005.

Estatuto da Criança

completa 18 anos

das semifinais ocorrem neste sábado
19 de julho, com os seguintes jogos:

8:30h- Itaporã x Bradesco
9:30h- Real x Deodápolis
Os jogos vão acontecer na AABB-

Dourados e vale a pena conferir essa
rodada que vai apontar os finalistas
das competição.

 A mais recente pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE),
para medir o Índice Nacional de Preço ao
Consumidor Amplo (IPCA), revela que o
trabalhador tem deixado parte cada vez
maior de sua renda mensal no gasto com
alimentos, seja na compra em supermercado
seja para se alimentar fora de casa.

Segundo o IBGE, itens básicos que
compõem a mesa do brasileiro o arroz, o

Alimentos e refeição mais pesado no bolso

do brasileiro
feijão e a carne ficaram bem mais caros
de maio para junho deste ano. Dessa
forma, a elevação do arroz chegou a
9,90%, o feijão carioca aumentou em
15,55% e a carne ficou 6,91% mais cara.

Para quem é obrigado a fazer refeições
fora de casa, a “garfada” também foi bem
“salgada”, chegando a totalizar um
aumento de 7,94% nos primeiros seis
meses do ano.


