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Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro

Sindicato convoca trabalhadores para 8º Congresso Licença paternidade só
Após concluir a primeira etapa
preparatória de divulgação do 8º
Congresso da categoria com as
reuniões em todas as agências de
Dourados e nos outros 12
municípios que compõe a base do
sindicato, a diretoria publicou, no
dia 29/09/17, a convocação o cial
do congresso e inicia nesta semana
as inscrições de delegados(as).
No período de 02 a 25 de
outubro, os trabalhadores
bancários que estiverem liados ao
Sindicato poderão se candidatar
para representar sua agência no
congresso que será realizado nos
dias 27 e 28 de outubro. Conforme
critérios aprovados em assembleia,
cada agência/unidade terá direito
de participar com 02

delegados(as), podendo ainda as agências
com mais de 20 trabalhadores, eleger mais
01 representante.
A re a l i z a ç ã o d o 8 º Co n gre s s o,
acontece em um período extremamente
difícil para a classe trabalhadora de nosso
país, pois assistimos quase que
diariamente ataques aos nossos direitos,
principalmente com a aprovação da lei das
t e rc e i r i z a ç õ e s q u e re g u l a m e n t a a
contratação de trabalhadores terceirizados
até mesmo para as atividades- m e
também a lei trabalhista que promove
alterações na CLT e retira diversos direitos
dos(as) trabalhadores(as em bene cio da
c l a s s e e m p re s a r i a l. N e s t e s e n t i d o
esperamos que os bancários e bancárias de
nossa base respondam ao chamado e
venham participar e contribuir para
melhor resultado desse evento.

Rio para durante ato em defesa das estatais
Trabalhadores de diversas categorias e integrantes de movimentos sociais de
diversas partes do país participaram de uma grande manifestação, nesta terça-feira
(3/10), no Rio de Janeiro para lutar e defender a soberania nacional e as empresas
estatais. Os manifestantes se concentraram em frente à sede da Eletrobras, alvo de
privatização, e seguiu pela região central, com paradas diante do BNDES, da Caixa e
da sede da Petrobras.
Os bancos públicos também estão na mira do governo e o desmonte já está em
curso. Por isso, os bancários zeram protesto em frente à Caixa Econômica do Rio de
janeiro. Os bancários mostraram força, e mais uma vez cou de nido a unidade das
forças sindicais para que nossa luta fortaleça em manter e garantir direitos, bem
como para defender a soberania nacional. A preservação das estatais e dos bancos
públicos é fundamental para que possamos continuar sonhando e construindo um
projeto de Nação.

Filiados ao Sindicato dos Bancários de Dourados
não tem taxa do Assistencial e Imposto Sindical
Os liados ao Sindicato dos
Bancários de Dourados e RegiãoMS, estão livres do I mposto
Sindical e da cobrança do
Assistencial desde 1997, conforme
decisão da diretoria e respaldada
em assembleia.
O Imposto Sindical criado a
partir de 1940 com a introdução da
CLT, sofreu alterações neste ano
em função da Reforma Trabalhista
e a partir de agora o trabalhador
que era obr igado a pagar o
imposto,
ca na condição
opcional, podendo se opor a essa
contribuição.

Uma outra cobrança feita por diversos
sindicatos é a taxa Assistencial que é paga
pelos liados ou não de uma entidade
sindical que os representa e deve ser
decidido por assembleia da categoria,
devidamente convocada para tal, através
da publicação de edital e vem prevista em
acordo ou convenção coletiva.
LEGISLAÇÃO: Conforme precedente
normativo 119 (in verbis) do TST(Tribunal
Superior do Trabalho), reforçada pela
súmula 666 também do TST, estabelece que
a contribuição confederativa assistencial ou
outras contribuições instituídas pelos
sindicatos só pode ser descontada com
autorização expressa do empregado.

com o curso Pai Presente

O mês de outubro é lembrado
por diversas datas importantes,
como o mês Rosa para salientar
sobre a prevenção do câncer de
mama, dia da Padroeira no Brasil e
dia das Crianças.
Os bancários celebram nesta
data também uma importante
conquista, que a licençapaternidade passando de 05 para 20
dias. A conquista da Campanha
Nacional Uni cada 2016 está
prevista na cláusula 26 da
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) da categoria.
Entretanto, vale lembrar que
para solicitar a prorrogação da
licença, de 05 para 20 dias, o
trabalhador deve encaminhar a
documentação comprobatória ao
empregador (banco) até 02 (dois)
dias úteis consecutivos após o
parto.
C U R S O : Pa r a f a z e r j u s a
prorrogação de 15 dias, o
empregado terá que comprovar a
participação em programa ou
atividade (curso) sobre paternidade
responsável.
Neste sentido, o sindicato está
orientando a seus associados a
realização do curso online, Pai
Presente: Cuidado e Compromisso,
realizado pela UFRN (Universidade
Federal do Rio Grande do Norte) em
parceria com o Ministério da Saúde.
Para acessar o curso o
trabalhador deve acessar o link da
UFRN, http://avasus.ufrn.br, se
cadastrar, fazer o login, e dar início
ao curso. Após concluir todo o
módulo, o trabalhador irá avaliá-lo,
e, ao nal, o certi cado, válido como
comprovante para a empresa,
estará disponível.
Dúvidas podem ser dirimidas
no sindicato pelo fone 3422-4884.

