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Bancários cobram  aditi-
vo no Santander

Os bancários voltaram a cobrar
nesta segunda-feira, dia 7/11, ne-
gociações com o Santander para
discutir a pauta específica de rei-
vindicações, visando a renovação
do acordo aditivo à convenção co-
letiva de trabalho.

Matéria completa no site.

Financiários aprovam proposta
Os financiários aprovaram pro-

posta da federação das financeiras
(Fenacrefi) para a renovação do
acordo coletivo e garantiram rea-
juste de 8% nos salários, gratifica-
ções e verbas, e de valorização de
11% no piso, além de Participação
nos Lucros e Resultados (PLR) de
90% do salário mais valor fixo de
R$ 1.600. A aprovação ocorreu em
assembleia realizada nesta terça-

feira, dia 8/11, no Sindicato dos
Bancários de Dourados e Região.

Além do aumento real nos salá-
rios e nos pisos de 1,5% e 4,3%,
respectivamente, os trabalhadores
também conseguiram incluir no
acordo cláusula que estabelece ins-
trumento de combate ao assédio
moral.

Matéria completa no site do sin-
dicato (www.bancariosms.com.br).

Jogos Regionais dos Bancários
O Sindicato realizou no último

sábado, 05/11, na AABB de Glória
de Dourados os Jogos Regionais dos
Bancários, com as modalidades de
Truco, Tênis de Mesa, Bozó e Sinu-
ca, com a participação de bancári-
os da região de Fátima do Sul,
Vicentina, Jatei, Deodápolis e Gló-
ria de Dourados.

Os jogos aconteceram durante

todo o dia. Os participantes, ain-
da, se confraternizaram saborean-
do um delicioso almoço.

FOTOS: No site do Sindicato
(www.bancariosms.com.br) você
confere 50 fotos do evento.

O Sindicato agradece a diretoria
da AABB de Glória de Dourados
pela cedencia do espaço sem cus-
tos para a categoria.

Comitê Regional emite nota
contra a queima da palha de cana

O Comitê Regional de Defesa
Popular emitiu nota contra a ten-
tativa dos usineiros em derrubar a
Lei que proíbe as queimadas em
Dourados.

Na nota, o Comitê afirma que:
“A alegação de inconstitucio-
nalidade da lei, proposta pelos usi-
neiros é uma afronta aos douraden-
ses, uma vez que a lei “já está mais
que consolidada”, para os Movi-
mentos Sociais e Sociedade Civil

Organizada”.
A nota questiona, ainda, os ve-

readores que não assinaram, recen-
temente, “Moção de Protesto” con-
tra a atitude dos usineiros e a pos-
tura do prefeito Murilo Zahuith que
recentemente enviou para a Câmara
um Projeto tentando modificar a lei,
de forma a permitir a “Queima da
Palha da Cana” em Dourados.

A nota na íntegra você vê no site
do sindicato.

Vereador bancário Elias
Ishy realiza Audiência

Acontece nesta sexta-feira, 11
de novembro, a partir da 19h na
Câmara Municipal de Dourados,
Audiência Pública com o tema
“Lei Municipal de Apoio e Fomen-
to à Economia Solidária” de pro-
posição do Vereador e bancário
Elias Ishy.

A audiência terá como pales-
trante Reynaldo Sorbille –Gestor
da Política de Economia Solidária
do Município de São Carlos-SP.

Contraf cobra da Caixa
fim de norma que vin-
cula compensação de
horas a metas

Aprovadas mudanças
nas competências do BC

O Banco Central tem de esti-
mular o crescimento econômico e
a geração de emprego. Para isso,
terá de controlar melhor o setor
financeiro. O projeto que altera as
competências do BC foi aprovado
na semana passada pela Comis-
são de Assuntos Econômicos do
Senado. Antes de ser submetida
ao plenário, a proposta ainda será
analisada por outras comissões.

A Contraf-CUT enviou nesta
terça-feira (8/11) correspondência
endereçada ao presidente da Cai-
xa Econômica Federal, Jorge
Hereda, pedindo que honre os ter-
mos firmados na convenção cole-
tiva de trabalho 2011 em relação
à compensação de horas referen-
tes ao período da greve nacional
dos bancários deste ano.

Matéria completa e a correspon-
dência enviada a Caixa estão  no
site www.bancariosms.com.br

Terceirização:
Votação de substitutivo é adiado

Foi adiada a votação do subs-
titutivo ao Projeto de Lei (PL) nº
4.330/2004, do deputado Sandro
Mabel (PMDB-GO), que ocorreria
nesta quarta-feira, dia 9, na Co-
missão Especial sobre Trabalho
Terceirizado da Câmara Federal, em
Brasília. O substitutivo, cujo relator
é o deputado Roberto Santiago
(PSD-SP), é criticado por entida-
des representativas dos trabalha-
dores, entre elas a CUT e a Contraf.

O adiamento foi importante por-

que as centrais sindicais, que têm
muitas críticas ao texto, ganharam
tempo para discutir melhor o pro-
jeto e apresentar suas propostas. E
a sociedade também ganhou tem-
po para debater melhor o assunto

O Movimento Sindical lançou um
abaixo-assinado, pela internet, con-
tra a terceirização. No site do sin-
dicato, www.bancariosms.com.br,
você lê esta matéria completa e
ainda acessa o link para assinar via
on-line o abaixo assinado.




