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Euclésio e Givaldo ganham
torneio de truco dos bancários

O torneio de truco realizado pela
diretoria de esportes, cultura e lazer
na noite de sexta-feira, 29/4, na
sede do sindicato reuniu 10 duplas,
entre bancários e dependentes.

 Além dos participantes do tor-
neio, vários outros bancários e de-
pendentes estiveram no bar/sauna
do sindicato para prestigiar o even-
to, tomar uma cervejinha gelada e
se descontrair.

A competição encerrada por vol-
ta de 01 (uma) hora da manhã e
que visava, também, comemorar o
dia do trabalhador, 1º de maio, teve

como campeã a dupla Euclésio e
Givaldo, do Bradesco, que vence-
ram a dupla Alexandro e Silver,
também do Bradesco.

Segundo o diretor de esportes,
cultura e lazer do sindicato, (Dinei),
“Um ponto a se destacar nessa
competição foi à presença femini-
na e principalmente a participação
da dupla formada pelo casal Carlito
e Catia e que isso possa servir de
incentivo a participação de outras
bancárias ou esposas de bancários
em futuras atividades esportivas ou
recreativas do sindicato”.

DATA HISTÓRICA
3 de maio – Dia Mundial da Liber-

dade de Imprensa Proclamado em
1993 pela Assembléia Geral, esta data
comemora a Declaração de Windhoek
para promover uma Imprensa Africa-
na Independente e Pluralista. Foi apro-
vado em 1991 pelo seminário, sobre
o mesmo tema, organizado pela
UNESCO e pelas Nações Unidas em
Windhoek (Namíbia).

Prefeitura tenta mudar Lei
na surdina, entidades reagem

No final de semana os ambien-
talistas e a sociedade em geral fo-
ram pegos de surpresa com a notí-
cia de que a prefeitura enviou, no
final da tarde da sexta, um Projeto
de Lei, em regime de urgência, pro-
pondo a volta da queima da palha
da cana-de-açucar em Dourados,
proibida desde 31/12/2010.

Na segunda pela manhã as enti-
dades e os ativistas reagiram com
indignação pedindo a intervenção
do Ministério Público Estadual e o
Sindicato dos Bancários emitiu nota
pública repudiando a atitude do
prefeito. No final da tarde da pró-
pria segunda-feira uma liminar sus-
pendeu a votação, depois que MPE
ingressou com mandado de segu-

rança com o pedido de liminar, a
pedido dos ativistas.

Os principais pontos da nota do
Sindicato foram: “O Sindicato re-
pudia a ação do Prefeito Municipal
de Dourados Murilo Zahuit (DEM),
pela proposição e envio a Câmara,
na surdina e em regime de urgên-
cia, de projeto com tamanho
malefício a saúde e ao bem estar
da população. Defendemos, ainda,
o amplo debate com a sociedade
de qualquer projeto que seja rele-
vante aos interesses coletivos da
população antes de ser enviado ou
proposto na Câmara de Vereadores
do Município”.

A nota na íntegra você lê no site:
www.bancariosms.com.br w

Centrais querem aprovar
Convenção 158 da OIT

O movimento sindical continua
a cobrar do Congresso Nacional a
aprovação da Convenção 158 da
OIT (Organização Internacional do
Trabalho), sobretudo, porque, em
2010, a taxa de rotatividade no
mercado de trabalho formal brasi-
leiro subiu 39,96% em relação a
2009 (36,9%).

O objetivo da 158 é dificultar as
demissões sem justa causa. As em-
presas não estão preocupadas com
o trabalhador e contratam e demi-
tem quando bem entendem. So-

mente em 2010, foram mais de 15
milhões de dispensas.

A aprovação garante a estabili-
dade no emprego e impõe regras
para que as empresas tenham de
justificar com antecedência a de-
missão de trabalhadores para os
sindicatos.

A rotatividade custa caro. No ano
passado, o salário médio dos no-
vos admitidos foi de R$ 829,00,
valor 7,5% a menos do que o salá-
rio dos demitidos no mesmo perí-
odo.

Diretor da FETEC-CN/
CUT e do Sindicato
participa de curso de
formação em Brasília

Começou no dia 02/5, e vai até a
sexta-feira, 06/5, em Brasília-DF, o
curso de formação sindical feito pela
FETEC-CN e Contraf-CUT em parceria
com o DIEESE, com a participação de
Walter Teruo Ogima, da Executiva da
FETEC-CN/CUT e diretor do Sindicato
dos Bancários de Dourados e Região.

Reuniões preparatórias
ao 6º Congresso prosse-
guem nesta semana

As reuniões de esclarecimentos e
preparatórias ao 6º Congresso dos Ban-
cários de Dourados e Região prosse-
guem nesta semana em Dourados e
nas demais cidades da base territorial
do Sindicato.

Nesta terça, 03/5, as reuniões acon-
teceram nas agências bancárias de
Maracajú e também na CEF Centro em
Dourados, já no dia de hoje, 04/5, será
a vez dos municípios de Glória de Dou-
rados, Deodápolis, Itaporã e Douradina
receberem a visita dos diretores do Sin-
dicato e na quinta, 05/5, as reuniões
serão nas agências de Caarapó. Veja
agenda das reuniões no site
www.bancariosms.com.br

Aposentados aprovam
vinda de conselheira
eleita da Previ

Em reunião no dia 28/4 os bancári-
os aposentados discutiram e aprova-
ram a vinda a Dourados de Mirian
Fochi, conselheira deliberativa eleita da
Previ e secretária de Assuntos Jurídi-
cos da Contraf-CUT,  na terceira sema-
na do mês de junho, a data ainda será
confirmada.

6º Congresso será nos dias 20 e 21 de maio




