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Eleição na Previ vai até o dia 29/05 - Sindicato indica voto na Chapa 6

Devolução do Imposto Sindical
Como acontece todos os anos o

sindicato começou, nesta terça, 22/
05, a devolução do Imposto Sindi-
cal aos bancários filiados. Este ano
os cheques estão sendo entregues
aos bancários nas agências, tanto
em Dourados como na Região, den-
tro de um cronograma que come-
çou na manhã de ontem na agên-
cia centro do Banco do Brasil.

Segundo Raul Verão, Presidente
do Sindicato, “Desde 1997 o Sin-
dicato de Dourados faz a devolu-
ção que lhe cabe (60% do valor
descontado), por entender que uma
entidade só é representativa quan-
do mantida com as mensalidades
dos sócios e contribuições volun-
tárias definidas e aprovadas em

assembleia e, que a entidade man-
tém luta histórica contra a cobran-
ça compulsória do imposto sindi-
cal, inclusive, já moveu ação na jus-
tiça tentando barrar a cobrança”.

PLEBISCITO: A CUT lançou ofi-
cialmente no dia 26 de março de
2012 o Plebiscito Nacional sobre o
Fim do Imposto Sindical, com ur-
nas espalhadas em todo o país. O
sindicato está aproveitando a de-
volução do imposto para também
coletar votos dos bancários para o
plebiscito da CUT.

No sábado pela manhã todos os
sindicatos cutistas de Dourados es-
tarão na Praça antônio João, tam-
bém coletando votos dos trabalha-
dores em geral para o plebiscito.

Hoje é Dia Nacional de Luta no Itaú
A campanha de denúncias con-

tra as demissões promovidas pelo
Itaú principalmente na rede de
agências será intensificada nesta
semana em São Paulo com a divul-
gação de informe publicitário em
jornal de grande circulação, comu-
nicados em emissoras de rádio e
em outdoor nas proximidades da
capital paulista. Além disso, os tra-
balhadores voltam a se mobilizar
em mais um Dia Nacional de Luta.

Mesmo com o elevado lucro, o
Itaú mantém política de demissões
que atinge principalmente funcio-
nários mais experientes de agênci-
as. Em muitos casos, há a substi-
tuição de bancários por outros com
salários menores. Situação inadmis-
sível e que prejudica trabalhado-
res de todo país. Em Dourados a
manifestação acontece com retar-
damento na abertura da agência da
Av. Joaquim T. Alves.

Negociação com Santander quinta
Ampliação do quadro de funcio-

nários, extinção das metas indivi-
duais, fim da política perversa da
rotatividade, que reduz custos e
penaliza o trabalhador. Estes e ou-
tros assuntos serão tratados na reu-
nião que acontece entre o movi-
mento sindical e a direção do
Santander, nesta quinta-feira (24/
05), às 14h, em São Paulo.

DOURADOS: As demandas dos

bancários do Mato Grosso do Sul,
incluindo principalmente os proble-
mas enfrentados nas duas agênci-
as em Dourados estarão sendo co-
locadas na mesa pelo representan-
te da FETEC-CUT/CN na COE do
Santander, Arilson da Silva, que
participou da reunião dos sindica-
tos de Dourados e de Campo Gran-
de com a direção do banco na se-
mana passada em Campo Grande.

Final do Suíço será neste sábado
O jogo final do 25º Campeonato

dos Bancários de Futebol Suíço será
realizado na manhã deste sábado
(26/05), às 09 horas no Campo do
Sindicato, a Rua Palmeiras, ao lado
da AABB-Dourados.

Bradesco(A) e Santander vão fa-
zer a final depois de vencerem seus
jogos nas semifinais do último sá-

bado e conquistarem o direito de
decidir a competição, que começou
no dia 10 de março, com a sua aber-
tura acontecendo em Maracajú.

A expectativa é de um grande
jogo e a diretoria do sindicato con-
vida todos os bancários e demais
trabalhadores dos bancos a
prestigiarem o evento.

Negociação com a Caixa
nesta quinta (24/05)

A Contraf-CUT, federações e
sindicatos se reúnem com a Cai-
xa nesta quinta-feira (24/05), às
14h30, em Brasília, para mais
uma rodada de negociação perma-
nente.

Entre os destaques da pauta
estão a promoção por mérito rela-
tiva ao ano-base 2012 e o traba-
lho aos sábados, domingos e feri-
ados nos feirões da Caixa.

IX Congresso da CUT-
MS elege diretoria

Jefferson Borges Silveira foi
reeleito presidente da CUT-MS. A
eleição ocorreu no sábado 20 de
maio durante a realização do IX
CECUT-MS (Congresso Estadual da
Central Única dos Trabalhadores)
que aconteceu entre os dias 17 a
19 de maio de 2012 em Campo
Grande.

O evento contou com a partici-
pação de 300 delegados de várias
categorias, entre eles os bancári-
os de Dourados, Raul Verão,
Laudelino Vieira, Carlos Longo,
Janes Estigarribia e Ronaldo
Ferreira e discutiu e avaliou o atu-
al momento vivido pelos traba-
lhadores, que enfrentam no dia-
a-dia um turbilhão de ataques aos
direitos trabalhistas, assédio e ex-
ploração em pleno século XI.

PLR sem IR na pauta da
Câmara nesta quarta

A Medida Provisória (MP) 556
volta à pauta de votação da Câ-
mara dos Deputados nesta quar-
ta-feira (23/05) em Brasília. A
apreciação da proposta que ocor-
reria ontem foi adiada novamen-
te para hoje.

Na MP, há duas emendas que
tratam da isenção de imposto de
renda (IR) na Participação nos Lu-
cros e Resultados (PLR) e, portan-
to, interessam aos bancários, pe-
troleiros, metalúrgicos e químicos.
A sessão começa às 14h.




