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Projeto de Lei prevê divisão de
férias em 3 períodos

Fracionamento das férias em até
três períodos. É o que prevê o Pro-
jeto de Lei nº 7.386/06, aprovado
pela Comissão de Trabalho, Admi-
nistração e Serviço Público da Câ-
mara dos Deputados. O PL já foi
aprovado pelo Senado.

O objetivo é dar uma nova al-
ternativa ao empregado, substitu-
indo os 30 dias consecutivos de fé-
rias. A divisão, contudo, não pode
ser inferior a dez dias corridos. O

PL altera a Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT - Decreto-Lei nº
5452/43), que determina férias
anuais de 30 dias e concessão da
divisão em dois períodos, somente
em casos excepcionais.

Os servidores públicos já possu-
em o direito de fracionar as férias
em até três períodos. O PL tramita
em caráter conclusivo e ainda será
avaliado pela Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania.

Negociação com BB, hoje
Os empregados voltam a sentar

à mesa de negociação específica
com a diretoria do Banco do Bra-
sil. As discussões fazem parte da
retomada das mesas temáticas. As
conversações acontecem hoje, a
partir das 9h30, em Brasília.

O destaque da pauta dos funcio-
nários é o respeito à carga horária

de 6 horas diárias sem redução do
salário e o PCR (Plano de Carreira
e Remuneração). Os empregados
que não cumprem estão sofrendo
assédio moral.

Os bancários esperam que o
BB leve as discussões a sério e cum-
pra os acordos e as determinações
na mesa.

Pressão por negociação
no Santander

Os funcionários do Santander
aumentam a pressão por negocia-
ção e enviaram, na segunda-fei-
ra, outra carta cobrando reunião.
Até agora, o banco espanhol não
manifestou nenhum interesse em
sentar para discutir a renovação
do acordo aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho e o acordo
do PPRS (Programa de Participa-
ção nos Resultados Santander).

Diversas cartas foram enviadas
à empresa, que se mantém em
silêncio. A direção do banco ha-
via prometido reabrir o diálogo
com os trabalhadores logo após o
fim da campanha salarial. O pro-
blema é que já se passou mais de
um mês da assinatura do acordo
com a Fenaban e nada.

Juízes investigados
Mexer com os privilégios dos

poderosos no Brasil geralmente
tem um custo altíssimo. Nem o
CNJ (Conselho Nacional de Justi-
ça) escapa das retaliações das eli-
tes. As pressões que partem de
setores do Judiciário para reduzir
o raio de ação do organismo resi-
dem unicamente no fato de o CNJ
ter ampliado o alcance das inves-
tigações sobre o patrimônio de 62
juízes, suspeitos de enriquecimen-
to ilícito através da venda de sen-
tenças. Justiça cega em nome do
corporativismo.

Assembleia e planejamento da
Fetec-CUT/CN em Brasília DF

Acontece em Brasília, nos dias
25 e 26/11, a assembleia Geral Or-
dinária da Fetec-CUT/CN (Federa-
ção dos Trabalhadores em Empre-
sas de Crédito do Centro Norte).
Antes, porém, nesta quarta e quin-
ta-feira, 23 e 24/11, a Fetec-CN/
CUT realiza o Planejamento Estra-
tégico para 2012.

Do sindicato de Dourados parti-
cipam das duas atividades os dire-
tores Raul Verão, Carlos Longo e

Janes Estigarribia, além de Walter
Teruo também diretor do sindicato
e membro da Fetec-CUT/CN.

Na pauta da assembleia está:
Avaliação da campanha nacional
2011/2012; Plano orçamentário;
Escolha para representantes da
Fetec-CUT/CN nas Coe’s (Comissões
de organizações dos Empregados
por banco); Filiações, além de in-
formes e Discussão, deliberação e
encaminhamentos organizativos.

Conferência do Trabalho Decente
O Sindicato dos Bancários de

Dourados e Região através do di-
retor Ronaldo Ferreira participou
nos dias 21 e 22/11, em Campo
Grande da I Conferência Estadual
do Trabalho Decente. Ronaldo ha-
via sido eleito delegado na Confe-
rência Regional realizada em ou-
tubro em Ivinhema.

 O Governo Federal através de
uma política democrática, adotou
como prática a vários anos o deba-
te com a sociedade através das con-
ferências municipais, estaduais e

federais, com o objetivo de buscar
o melhor entendimento e traçar
planos para um equilíbrio entre as
partes interessadas objetivando
uma melhor qualidade de vida para
os trabalhadores(as) através de
mais e melhores emprego e uma
distribuição de renda que seja jus-
ta para todos.

As propostas aprovadas na Con-
ferência Estadual serão encaminha-
das para discussão na etapa Nacio-
nal, que acontece em Maio de 2012
em Brasília DF.

Trabalhadores estão em
Brasília contra projeto
de terceirização

Bancários e diversas outras ca-
tegorias estão mobilizados nesta
quarta (23), em Brasília, contra a
aprovação do substitutivo do de-
putado Roberto Santigo (PSD-
SP) ao Projeto de Lei nº 4330/
2004, do deputado Sandro Mabel
(PMDB-GO), que estará em vota-
ção às 14h na Comissão Especial
sobre a Regulamentação do Tra-
balho Terceirizado da Câmara Fe-
deral.

O projeto, se aprovado, legali-
zará irrestritamente a prática da
terceirização e é uma grave ame-
aça aos direitos dos trabalhado-
res. Matéria completa no site.




