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Nesta quinta tem Futsal
Nesta quinta (23/11), às 20h,

tem prosseguimento o 17º Cam-
peonato de Futsal dos Bancários,
com a realização de uma partida
no Ginásio de Esportes da Escola
Imaculada Conceição - EIC.

Às 20h jogam Caixa Weimar X
Bradesco A. Prestigiem!!!

Terça-feira foi dia de reflexão
O Dia Nacional da Consciência

Negra, celebrado ontem, marca a
luta dos movimentos sociais con-
tra a discriminação racial. A data
surgiu na segunda metade dos anos
1970 e foi escolhida para homena-
gear o líder do Quilombo de
Palmares, Zumbi, morto em 20 de
novembro de 1695.

O fato, inclusive, não impediu o
surgimento de outros quilombos.
Muitos existem até hoje. É o caso
do Quilombo Rio dos Macacos, em
Simões Filho, que desde 2010, en-
frenta uma disputa judicial com a

Marinha do Brasil por conta de ter-
ritório.

Em alusão a data o sindicato con-
feccionou Jornal Bancário Especial
chamando a atenção da categoria
para a discriminação que ainda hoje
os negros sofrem no Brasil.

LEI - Em 2003, com o projeto de
lei 10.639, o 20 de Novembro foi
incluído no calendário escolar e so-
mente em 2011, foi sancionada,
pela presidenta Dilma, a Lei
12.519/2011 que cria o Dia Nacio-
nal de Zumbi e da Consciência Ne-
gra.

Bradesco fechado novamente
Nesta terça-feira (20/11), mais

uma vez, o sindicato protestou con-
tra as práticas antissindicais e as-
sédio moral em agência do Bradesco
de Dourados. A atividade que acon-
teceu das 07 às 11 horas retardou
a abertura da agência centro em
uma hora.

O problema nesta agência vem
se arrastando há vários meses e o
sindicato, apesar de já ter efetuado

outras manifestações, inclusive em
uma outra oportunidade com fecha-
mento da agência durante todo o
dia, vem tentando resolver a situ-
ação através do diálogo.

O banco por sua vez, apesar de
garantir que vai resolver a situa-
ção, até o momento não cumpriu
as promessas e o sindicato reiniciou
as atividades de protestos nesta
terça-feira.

Projeto de lei pode acabar com
a compensação de horas extras

A compensação de horas extras
pode estar perto do fim. É que o
projeto de lei (PL 4.597/12), apre-
sentado à Câmara pelo deputado
federal Assis Melo (PCdoB-RS) quer
acabar com o banco de horas.

 O projeto revoga o parágrafo 2º
do artigo 59 da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), que trata
do assunto e que foi instituída no
governo FHC. Atualmente, a Cons-
tituição Federal prevê 50% a mais
sobre cada hora extra acima da car-
ga horária. Já de acordo com a CLT,

o índice é de 20%. A proposição é
que o texto da CLT seja adequado
ao da Lei Maior, que é a Constitui-
ção Federal.

 Hoje, o trabalhador é o único
prejudicado com o sistema de com-
pensação. Já que as empresas se
apropriam das horas extras traba-
lhadas, sob a justificativa de que a
jornada ultrapassada será compen-
sada. O funcionário acaba por não
receber as horas extras e só conse-
gue folgar quando o patrão bem en-
tender.

Negociação com os Sicredis
Na sexta-feira (16/11), a direto-

ria do sindicato reuniu-se com a
Comissão de Negociação, formada
por funcionários do Sicredi, para
avaliar a nova contra proposta dos
Sicredis recebida na quarta (14/11).

Após análise da contra proposta,
chegou-se a conclusão que alguns

itens ainda precisam ser melhora-
dos antes de serem levados a apre-
ciação em assembleia pelos traba-
lhadores. Desta forma o sindicato
já comunicou os representantes da
cooperativa e nova rodada de ne-
gociação deve acontecer nos pró-
ximos dias.

Caixa, R$ 4,2 bi, muito
trabalho, pouca grana

O lucro bilionário da Caixa nos
três primeiros semestres do ano
prova que a redução das taxas
imposta pelo governo federal pode
muito bem ser praticada sem pro-
blemas para as instituições finan-
ceiras. Os R$ 4,197 bilhões soma-
dos nos nove meses representam
alta de 17,7% na comparação com
o mesmo período de 2011.

Com a redução das tarifas, o
número de correntistas cresceu
consideravelmente, graças à
portabilidade. Consequentemente,
aumentou a sobrecarga de traba-
lho dos bancários, verdadeiros res-
ponsáveis pelo lucro bilionário.
Agora, resta ao banco investir na
ampliação do quadro funcional e
melhoria no atendimento.

Considerado um dos piores ban-
cos para os funcionários, o Itaú,
que somente no último ano de-
mitiu mais de 10 mil emprega-
dos, se recusa a pagar a PLR (Par-
ticipação nos Lucros e Resultado)
de forma justa, além de negligen-
ciar com a segurança bancária,
está na relação do TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) como um dos
principais doadores de dinheiro
para candidatos a prefeito na elei-
ção municipal deste ano. Só para
Eduardo Paes (PMDB), reeleito,
deu R$ 500 mil.

Itaú demite, mas doa R$
2 milhões aos políticos

Atenção!!!
O Sindicato comunica aos asso-

ciados que excepcionalmente nes-
te sábado (24/11), a Sauna/Bar na
sede da entidade não estará fun-
cionando em virtude de viagem
do responsável pelo local.


