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Os trabalhadores beneficiados com
tíquete-refeição estão desembolsando
cerca de R$ 6,00 por dia para garantir
o almoço. O valor do benefício não
acompanha a inflação dos alimentos
que, este ano, já subiu mais de 6,30%,
segundo dados do IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo) e do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística).

Como conseqüência, os
trabalhadores têm modificado o hábito
alimentar, migrando do serviço a la
carte para o buffet a quilo, ou até
mesmo para o famoso “prato feito”.

Para a maioria dos analistas, é
necessário que a legislação seja
atualizada para garantir aos
trabalhadores maior isenção fiscal e,
como conseqüência, aumento do valor
do benefício.

O tíquete-refeição médio nacional
é de R$ 8,50 e a refeição completa
custa, em média, R$ 14,87.

A campanha salarial dos bancários
terá como eixos aumento real de salário,
elevação e simplificação da PLR
(Participação nos Lucros e Resultados),
fim do assédio moral e das metas
abusivas, valorização dos pisos, PCS
(Plano de Cargos e Salários) para todos,
mais segurança e criação de planos de
previdência complementar, resoluções
definidas na 10ª Conferência Nacional
dos Bancários realizada no final de
semana em São Paulo.

Dentre as principais reivindicações

Conferência define eixos da

Campanha Salarial 2008
estão, aumento real dos últimos quatro
anos, reivindicando 13,23% de reajuste
(inflação mais 5% de aumento real),
Vale-refeição de R$ 17,00, de forma a
compensar a inflação dos alimentos
dos últimos 12 meses e cesta-
alimentação no valor do salário
mínimo, R$ 415,00.

Além disso, os bancários
reivindicam a 13ª cesta-alimentação
conquistada no ano passado.

Leia todos os iténs da pauta em:
www.bancariosms.com.br

Tíquete-refeição não

acompanha a

inflação

Em partida realizada no sábado dia
26 de julho, foi encerrado o 15º
Campeonato de Futsal dos Bancários
onde a equipe de Deodápolis sagrou-
se campeão ao derrotar o Bradesco de
Dourados por 4x3.

Jogando com um time bastante
desconhecido, a equipe formada por
atletas de Deodápolis que é a base do
Banco do Brasil mais uma vez
participou de um evento organizado
pelo Sindicato dos Bancários.

Do início ao fim foi um jogo
emocionante, sendo que Dedodápolis

Título do 15º Campeonato de

Futsal vai para Deodápolis
chegou a abrir três gols de vantagem
sobre o adversário, mas o Bradesco
reagiu, buscou o empate mas
Deodápolis sobe administrar o placar
e conquistar pela primeira vez um
título dessa modalidade.

Em terceiro lugar ficou o Real e
em quarto o time formado por Rio
Brilhante e Itaporã.

Após este evento agora os
bancários se preparam para o
Campeonato de Futebol Suíço e para
Corrida dos Bancários que acontece
no dia 30 de agosto.

A Contraf/CUT reune-se nesta
quinta-feira dia 31, com a Fenacrefi -
entidade de representação das
financeiras- para mais uma rodada de
negociação da Campanha Nacional dos
Financiários 2008.

A pauta da negociação será saúde e
condições de trabalho. Um fato
simbólico da importância da campanha
deste ano é que será a primeira vez que

Negociação salarial nesta

quinta com Fenacrefi
os representantes das financeiras virão
até a casa dos representantes dos
trabalhadores, destaca Sérgio Siqueira,
diretor executivo da Contraf/CUT. As
negociações continuarão no dia 14 de
agosto, quando serão discutidos os
benefícios e as cláusulas econômicas do
acordo e índice de reajuste salarial, PLR
e outros iténs que consta na pauta de
reivindicações. A Academia Douradense de Letras

(ADL) lançou o Projeto “Livro Livre”.
que propõe o incentivo a leitura e,
consequentemente a escrita.

O Projeto é coordenando pelo
professor Onildo Lopes que está
buscando parcerias em Dourados, para
saber mais detalhes do Projeto leia
materia completa no site:
www.bancariosms.com.br

Assista aos jogos do Campeona-

to Brasileiro no Bar do Sindicato

todos os sábados. Aproveite pra

tomar uma sauna e degustar as

delicias do Kabeças Bar

Campeonato Brasileiro

no Sindicato

ADL lança Projeto

Livro Livre


