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A regulamentação da terceirização
em empresas público-privadas pode ser
votada nesta quarta-feira (10/07), na
Comissão de Constituição e Justiça da
Câmara dos Deputados, em Brasília.

Mobilizações por todo país mos-
tram que os trabalhadores estão con-
tra o projeto do empresário e deputa-
do Sandro Mabel (PMDB-GO) e o
substitutivo do relator, deputado fe-
deral Artur Maia (PMDB-BA), que pri-
vilegia a classe dominante.

Na última quinta-feira os bancári-
os de Dourados juntamente com ou-
tras entidades sindicais promoveram
um manifesto na Praça Antônio João
para chamar a atenção dos trabalha-
dores para se posicionarem contra o PL

PL 4330: Se aprovado ele vai
afetar você, por isso somos contra

4330. O protesto dos trabalhadores
contou com carro de som,
panfletagem, faixas e cartazes.

As consequencias na aprovação do
Projeto de Lei 4330, estão a
precarização das condições de traba-
lho, baixos salários, fim do pagamen-
to ao Fundo de Garantia do profissio-
nal, extinção do plano de saúde e vale-
alimentação para os assalariados.

A expectativa dos movimentos so-
ciais e do Sindicato dos Bancários de
Dourados é de que o projeto não seja
votado. Se for aceito, a terceirização
pode afetar os trabalhadores de todos
os setores da economia, inclusive os
bancos, que já abusam da prática para
reduzir custos.

Fim do fator previdenciário, jorna-
da de 40 horas semanais, reajuste para
os aposentados e investimentos em saú-
de e educação são algumas das reivin-
dicações dos trabalhadores, a serem le-
vantadas nas manifestações e paralisa-
ções desta quinta-feira em todo o país.

Em Dourados a ideia é promover
uma grande concentração de todos os
trabalhadores, às 9h, na Praça Antô-
nio João, para reivindicar e fazer com
que o governo fique atento às nossas
necessidades, afirma o presidente do
sindicato dos Bancários de Dourados,
Janes Estigarribia.

Em partida que ocorreu no sába-
do 6/7, Bradesco A x Bradesco B de-
cidiram o 26º Campeonato de Fute-
bol Suíço dos Bancários no campo
Wilson José Feitosa(Wilsinho) sede
social dos Bancários.

Num jogo de lances típicos de uma
decisão, as duas equipes entraram em
campo se respeitando bastante, po-
rém, a rivalidade deu espaço ao me-
lhor preparo físico, e isso foi
determinante para o Bradesco B, que
levou a melhor e venceu a partida por
4x2

Terminada a partida houve a en-
trega de premiação, ficando assim os
números finais da competição:
Campeão: Campeão: Campeão: Campeão: Campeão: Bradesco B
VVVVVice-ice-ice-ice-ice-Campeão:Campeão:Campeão:Campeão:Campeão: Bradesco A
Artilheiro:Artilheiro:Artilheiro:Artilheiro:Artilheiro: Alex (Bradesco B) 10 gols
Melhor goleiro:Melhor goleiro:Melhor goleiro:Melhor goleiro:Melhor goleiro: Israel (Bradesco B)Dia Nacional de Luta reúne trabalhadores

em todo o país nesta quinta dia 11
A ocasião vai reunir não só os ban-

cários, mas outras categorias, como
professores, comerciários, correios,
Embrapa, universitários, vigilantes,
todos em prol de mudanças no país.

O objetivo dos trabalhadores é
pressionar as autoridades para aprova-
ções de projetos parados há anos no
Congresso Nacional, promover
melhorias na educação, no transporte
público e também combater a violên-
cia com a juventude negra e dar fim
ao projeto de lei 4330, favorável à
terceirização. É fundamental a parti-
cipação de todos.

Bradesco B vence o 26º
Campeonato Futebol Suíço
dos Bancários

As conferências dos bancários con-
tinuam a todo vapor no país. Boa par-
te dos estados já teve as propostas
aprovadas e as definições serão enca-
minhadas para a Conferência Nacional,
que acontece entre os dias 19 e 21 de
julho, em São Paulo.

Dourados e Campo Grande já defi-

Conferência Nacional de 19 a 21 de julho
niram as reivindicações. Os dois defen-
dem a valorização do piso, aumento
de 12% nos salários(inflação mais au-
mento real), garantia de empregos,
melhores condições de trabalho, PLR
(Participação nos Lucros e Resultados),
além das bandeiras políticas, como a
regulação do sistema financeiro.

Com os dados da consulta realiza-
da com os trabalhadores das Sicredis
da nossa base sindical, o sindicato ela-
borou a Minuta de Reivindicações vi-
sando as negociações salariais do Acor-
do Coletivo 2013/2014.

O próximo passo será a apresenta-
ção da mesma aos trabalhadores, por
isso estaremos enviando uma cópia
para todas as unidades, onde cada
trabalhador(a) poderá analisa-la.

Já no dia 17/07 (quarta-feira), às
18 horas, será realizada a assembleia
dos funcionários das cooperativas de
crédito, para apreciação e aprovação
da Minuta, que será entregue à
Direção das cooperativas Sicredi Cen-
tro Sul e Pantanal e Sicoob para o ini-
cio das negociações.

A participação de todos na elabo-
ração e discussão na assembléia é de
suma importância para garantirmos
um acordo melhor para todos.

Minuta de reivindicações
das Cooperativas de
Crédito em fase final


