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Sicredi agenda negoci-
ação para o dia 17/09

Correção na Prestação de Contas

TOTAL GERAL DAS DESPESAS                                               R$ 109.384,34

ORIGEM DA RECEITA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS

IMPOSTO SINDICAL (2012) - (doação da categoria)                     R$ 53.473,13

RECURSOS HONORARIOS JURIDICOS (2012)                            R$ 10.000,00

RECURSOS DE CONVÊNIOS(2012)                                              R$ 13.750,00

RECEITAS REM. CONTÁBEIS (DEZ2012/JUN2013)                     R$  32.161,21

  TOTAL RECEITA                                                                       R$ 109.384,34

Devido a erro na impressão do Jornal Bancário, edição de agosto 2013, a
prestação de contas da reforma do sindicato saiu incompleta. Razão esta de
publicarmos a parte que faltou nesta edição do Bancarinho.

Assembleia nesta quinta-feira
prepara greve para dia 19/09

A “proposta global” da Fenaban
não trouxe qualquer avanço sobre
o fim das metas abusivas e das con-
dições de trabalho que adoecem,
para o fim das demissões ou mais
contratações para reduzir a sobre-
carga de trabalho. Em relação ao
reajuste salarial, ela propôs pífios
6,1%, como proposta final, sem
aumento real de salários. O mes-
mo reajuste foi proposto para va-
les, auxílios, piso e PLR.

Segundo Janes Estigarribia, pre-
sidente do sindicato, que esteve
presente na última rodada de ne-
gociação, no dia 05 em São Paulo,
“Os bancos viram seus lucros bate-
rem a casa dos R$ 30 bi, somente
no primeiro semestre deste ano e

propõem, afirmando categorica-
mente como proposta “para fechar”
a campanha, apenas 6,1% de rea-
juste a seus funcionários, sem se-
quer melhorar as condições de tra-
balho”.

Assembleia - às 18h
O Sindicato está convocando

assembleia para esta quinta-feira
12/09, a ser realizada a partir das
18h, na sede da entidade, a Rua
Olinda Pires de Almeida, 2450 em
Dourados. “Todos os bancários de-
vem comparecer para rejeitar a pro-
posta dos bancos, definir e organi-
zar a greve a partir do dia 19 de
setembro”, ressalta o presidente
Janes Estigarribia.

Audiência Pública em Brasília
discutirá PL 4330 da terceirização

Fruto da mobilização dos traba-
lhadores em Brasília, com forte
participação dos bancários, entre
eles os diretores do Sindicato,
Edegar Martins, Laudelino Vieira,
Walter Teruo e Valdinei Araújo,
impedindo a votação do PL-4330
na Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania (CCJC), a Câ-
mara dos Deputados marcou uma
audiência pública para discutir o as-
sunto no dia 18/09, às 10h.

Assim, tanto quanto a Campa-
nha Salarial, esta é outra luta de
suma importância, especialmente
para os bancários, pois caso o PL

seja aprovado como está, permiti-
rá a terceirização sem limites, até
mesmo de caixas e gerentes nas
instituições financeiras.

A audiência contará com a par-
ticipação de trabalhadores, empre-
gadores e instituições de Direito,
como o Ministério Público e a As-
sociação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra).

É fundamental que os trabalha-
dores continuem mobilizados para
que o projeto seja arquivado. Esse
é mais um motivo para você parti-
cipar da assembleia desta quinta e
mostrar a sua indignação.

Campeoche dos Bancários
Na próxima terça, dia 17/09,

terá inicio o 1º Campeonato por
Ordem de Chegada dos Bancários
“Campeoche”. Todos os bancários
sindicalizados e seus dependen-
tes poderão participar, além dos
sócios comunitários. Os jogos te-
rão inicio sempre a partir das 19h.

Para participar, basta estarem
presentes as terças-feiras no cam-
po do sindicato e solicitar a inclu-
são do nome na ordem de chega-
da. A pontuação será assinalada
em 10 rodadas, e os melhores pon-
tuados farão a final do campeoche.

Depois de muita espera final-
mente a direção do Sicredi
agendou para o dia 17/09, às 10
horas, na sede do Sindicato dos
Bancários a primeira rodada de
negociação da Campanha Salarial
de seus funcionários. A expecta-
tiva é que as cooperativas, ao con-
trário dos bancos, sentem à mesa
com real disposição de negociar
com os trabalhadores.

Prefeito é vaiado no
“Grito dos Excluídos”

O desfile de 7 de Setembro em
Dourados foi encerrado por volta
das 10h com o Grito dos Excluí-
dos. Representantes de sindicatos,
estudantes e trabalhadores em ge-
ral passaram em frente ao palan-
que para protestar e reivindicar
melhorias em diferentes áreas.

Como forma de inibir o movi-
mento, a organização do evento,
sob a anuência do prefeito que se
encontrava no palco, colocou uma
música em altíssimo volume, com
a clara intenção de abafar as crí-
ticas que, na maioria delas, eram
direcionadas a Murilo Zauith, vai-
ado por praticamente todos os
manifestantes.

O presidente do sindicato, Janes
Estigarribia, classificou como co-
varde e extemamente anti-demo-
crática a atitude do prefeito, lem-
brando que em 19 anos de “Gri-
to” essa é a primeira vez que um
prefeito tenta calar a voz das ruas”.


