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Sábado tem Futsal
Neste sábado (17/11) tem pros-

seguimento o 17º Campeonato de
Futsal dos Bancários, com a reali-
zação de mais duas partidas no
Ginásio de Esportes da AABB em
Dourados.

Às 08h45m jogam Santander X
HSBC e, às 09h45m, Itaú X
Bradesco(B). Prestigiem!!!

Novembro, mês da celebração
da Consciência Negra no Brasil

Manifestações, cortejos e apre-
sentações culturais fazem parte da
programação do Dia da Consciên-
cia Negra, celebrado em 20 de no-
vembro. Embora, há anos, os mo-
vimentos sindical e social promo-
vam uma série de mobilizações,
este é o segundo ano em que se
comemora oficialmente a data.

Isso porque, apenas em 2011,
com a presidenta Dilma Rousseff,
é que a lei 12.519 foi sancionada,
instituindo o Dia Nacional de Zum-

bi e da Consciência Negra. A data
lembra o falecimento do líder ne-
gro, Zumbi dos Palmares.

As entidades do movimento ne-
gro aproveitam a oportunidade para
chamar a atenção para o racismo,
ainda muito recorrente no país, e
todo o tipo de preconceito sofrido
pela população negra. Os manifes-
tantes também cobram mais polí-
ticas públicas para acabar com a
desigualdade, que apesar de ter
diminuído, ainda existe no País.

Contraf-CUT denuncia BB ao
MPT por prática antissindical

A Contraf-CUT entrou com
uma representação no Ministério
Público do Trabalho (MPT) contra
o Banco do Brasil denunciando a
instituição por prática antis-sindi-
cal, má-fé e por perseguição aos
trabalhadores que exerceram seu
legítimo direito de greve.

Uma das condições para que
os bancários assinassem o acordo
coletivo 2012-2013 foi a de não
haver desconto dos dias de greve
ou mesmo qualquer outra medida

contra os trabalhadores que exer-
ceram o direito de greve.

No entanto após a assinatura
da (CCT) e do Acordo Específico, o
BB editou normativo interno aon-
de, de forma discriminatória, de-
termina a suspensão unilateral da
concessão das férias que já haviam
sido anteriormente programadas,
deferidas e comunicadas, destaca
a Contraf-CUT na representação ao
MPT.  Matéria completa com mais
detalhes no site do sindicato.

Classe média cresce
40% no país

A classe média nos países da
América Latina e do Caribe cres-
ceu 50%. No Brasil, também hou-
ve expansão significativa, de 40%,
graças às políticas públicas soci-
ais desenvolvidas no país desde
2003 pelo governo federal, com o
ex-presidente Lula e ampliadas
pela presidenta Dilma Rousseff.

Por conta do incremento na ren-
da, devido à ampliação do núme-
ro de empregos formais gerados
nos últimos anos, o poder de con-
sumo do segmento aumentou.

Câmara aprova adicio-
nal de risco de vida para
os vigilantes

A Câmara dos Deputados apro-
vou nesta terça-feira (13) a emen-
da do Senado ao Projeto de Lei
1033/03, que estende o adicional
de periculosidade aos vigilantes
e seguranças privados devido ao
risco de roubos ou outras espéci-
es de violência física. O projeto é
de autoria da ex-deputada e hoje
senadora Vanessa Grazziotin
(PCdoB-AM). A matéria será en-
viada à sanção presidencial.

Rentabilidade dos ban-
cos no país é quase o do-
bro da Europa e EUA

Os bancos continuam ganhan-
do muito dinheiro no Brasil. Se-
gundo reportagem do jornal Bra-
sil Econômico, os bancos no Bra-
sil estão obtendo um retorno so-
bre o patrimônio pouco abaixo de
20%. Já na Europa e nos Estados
Unidos, essa rentabilidade está
entre 9% e 10%, segundo os pro-
fissionais ouvidos pelo jornal.

Negociação com o Sicredi
Na última quinta-feira dia 08/11,

ocorreu mais uma rodada de nego-
ciação entre a direção dos Sicredis
e o Sindicato dos Bancários, com a
participação da comissão de nego-
ciação dos funcionários. Vários itens
foram discutidos, tanto de
clausulas econômicas como de clá-
usulas sociais.

Após as discussões dos temas da

minuta, o Sicredi ficou de encami-
nhar ao sindicato uma nova contra
proposta, fruto do debate na mesa
de negociação. Nesta quarta-feira
recebemos a contra proposta, que
será analisada em conjunto com a
comissão de negociação dos funci-
onários e posteriormente levada à
apreciação do conjunto dos traba-
lhadores em assembleia.

Banco Postal: Atendente con-
quista jornada de seis horas

Atendente comercial concursado
da Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos (ECT) ganhou na Jus-
tiça o direito à jornada dos bancá-
rios, correspondente a seis horas,
por ter sua função desviada e pas-
sar a exercer atividades no Banco

Postal. A empresa foi condenada a
pagar ao funcionário as horas ex-
tras passadas e futuras trabalhadas
por ele além da jornada (sexta diá-
ria).

A decisão foi proferida pelo TST
(Tribunal Superior do Trabalho).


