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Devolução do Imposto Sindical
O dinheiro está a disposição dos

bancários sindicalizados desde o dia
02/5. O prazo para o recebimento
vai até o dia 31/5 e os trabalhado-
res de Dourados recebem na tesou-
raria do Sindicato, para os outros
municípios da base a entrega está
sendo feita pessoalmente.

A tesoureira do Sindicato,
Ivanilde Fidelis, (Fifi), esclarece
que, “a devolução deste ano é re-
ferente aos anos de 2008 e 2009.
O atraso foi em virtude de gastos
adicionais por parte do Sindicato
que fora obrigado a pagar custas
processuais de ações coletivas”.

Fifi esclarece ainda que, “o im-

posto de 2010, será devolvido jun-
to com o de 2011, vale ressaltar
que o deste ano apesar de já des-
contado do trabalhador no mês de
março, ainda não foi repassado para
o Sindicato”.

O Sindicato devolve o imposto
apenas aos bancários sindicaliza-
dos. Quem tiver dúvidas se têm
direito a devolução deste período
é só ligar no 3422-4884.

Os cheques não procurados até
o dia 31 de maio, ficarão como do-
ações e retornarão a conta do Sin-
dicato para ser utilizado no custeio
das despesas com a campanha sa-
larial 2011.

Diminui a pobreza no
Brasil, segundo FGV

O Brasil está menos desigual, de
acordo com o estudo Desigualdade
de Renda na Década, da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), nos últimos
10 anos a desigualdade no país al-
cançou o menor nível registrado.

A renda da metade mais pobre
da população cresceu 5,5 vezes
mais rápido do que a da minoria
mais rica. A renda dos 50% mais
pobres aumentou 67,93% no perí-
odo pesquisado, já para os 10%
mais ricos o crescimento foi de ape-
nas 10,03%.

Seeb-Dourados presti-
gia posse de Superinten-
dente do Trabalho

Tomou posse na última segun-
da-feira, 09/5, como Superinten-
dente Regional do Trabalho e Em-
prego, o sindicalista bancário
Anízio Pereira Tiago, membro da
diretoria eleita do Seeb-CG.

A solenidade aconteceu na Se-
cretaria Regional do Trabalho e
Emprego em Campo Grande-MS e
contou com a presença dos direto-
res Raul Verão e Janes Estigarribia
do Seeb-Dourados.

Contagem regressiva para o
6º Congresso dos Bancários

Está na hora de reafirmar a for-
ça do maior instrumento de deli-
berações da categoria. Na próxima
semana acontece o 6º Congresso dos
Bancários de Dourados e Região-
MS, com abertura na sexta, 20/5,
às 19h no auditório da OAB e con-
tinuação no sábado 21/5, das
7h30m às 17h, no auditório do Sin-
dicato em Dourados.

Agora os preparativos entram
na fase de contagem regressiva. É
fundamental que a categoria parti-
cipe, elegendo seus delegados re-
presentantes das agências, para for-
talecer a entidade e garantir a con-

tinuidade da democracia nas deci-
sões do seu Sindicato.

O prazo para inscrição de de-
legados vai até o dia 17 de maio e
as mesmas devem ser feitas atra-
vés de formulário fornecido pelo
Sindicato e protocolizados na sede
da entidade ou a um diretor do
mesmo na própria agência.

Os critérios de participação são
os seguintes: agências com até 15
funcionários elegem 02 delegados;
agências com mais de 15 funcio-
nários pode eleger mais 01 dele-
gado a cada 10 funcionários ou fra-
ção de 05 ou maior que 05.

Negociações sobre
Previ nesta quarta

A Contraf-CUT, os dirigentes
eleitos da Previ e outras entidades
representativas do funcionalismo
do BB retomam nesta quarta, 11/
5, com a direção do banco as nego-
ciações para a revisão do regula-
mento do Plano 1 e do estatuto do
fundo de pensão dos funcionários
da instituição.

Debate sobre a terceirização
tem avanços na mesa tematica

Finalmente as instituições finan-
ceiras aceitaram debater interna-
lização das atividades de callcenter
terceirizadas. Durante a negociação,
ocorrida na segunda, 09/5, os tra-
balhadores informaram que é pre-
ciso uniformizar o entendimento
sobre o conceito de callcenter e os
bancos concordaram com o posicio-
namento.

A Fenaban reafirmou que nas
discussões entre os bancos a natu-
reza da atividade é o ponto defini-
dor para a decisão de reverter ou
não a terceirização. Assim, no en-
tender das empresas, serão discu-

tidas as atividades que o trabalha-
dor tenha acesso aos dados de cli-
entes ou realize transações que
causem impacto nas contas.

Outro ponto colocado foram os
problemas enfrentados pelos fun-
cionários das terceirizadas, como
as péssimas condições de trabalho,
sobrecarga, salários muito aquém
do ideal e a falta de pagamento
das horas extras. Além, do cliente
que, por conta das más condições
de trabalho, tem um serviço sem
qualidade. Os debates continuam
na próxima negociação temática,
marcada para o dia 7 de junho.

TRT-MS destaca ação de
danos morais proposta
pelo Seeb-Dourados

O Site do Tribunal Regional do
Trabalho, publicou matéria no dia
02/5, relativa a ação de danos mo-
rais, contra o Banco do Brasil, pro-
posta pelo Seeb-Dourados em fa-
vor de bancária do Banco do Brasil
que fora vítima de tentativa de
assalto e seqüestro em Aral
Moreira. Matéria na íntegra no site:
www.bancariosms.com.br




