BANCARINHO
547 24/11/10

ANO XI

FETEC/CN-CONTRAF-CUT

Informativo do Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS

Comissão de Finanças da Câmara
vota nesta quarta PL da Isonomia

O Projeto de Lei 6259/
2005, conhecido como PL da
Isonomia será votado nesta

quarta-feira (24), na Comissão
de Finanças e Tributação
(CFT) da Câmara Federal. O
projeto de autoria dos deputados Inácio Arruda (PCdoBPE) e Daniel Almeida
(PCdoB-BA) dispõe sobre a
isonomia salarial, de benefícios e vantagens dos empregados do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste do Brasil e
Banco da Amazônia.
Após receber parecer fa-

vorável do relator, deputado
federal Osmar Júnior (PC do
B-PI), a expectativa é de que
o PL seja aprovado por unanimidade na Comissão. Se passar na Comissão de Finanças
e Tributação, o projeto será
encaminhado para a Comissão
de Constituição e Justiça.
Aprovado na Câmara, o texto
segue para apreciação do Senado. Se receber emendas dos
senadores, o projeto volta a
ser analisado pela Câmara.

Hoje tem Assembléia Geral Ordinária
NA PAUTA: Apreciação e votação do Orçamento Anual
do Sindicato para o ano de 2011
Como acontece todos os
anos e cumprindo o que estabelece o Estatuto da Entidade,
o Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região realiza nesta quarta-feira, 24/11 às 18
horas, Assembléia Geral Ordinária, para discutir, deliberar

e votar o orçamento anual do
Sindicato para o ano de 2011.
“É de suma importância a
participação da categoria na
assembléia, pois é nela que os
bancários decidem onde será
empregado o dinheiro da entidade para o ano seguinte, di-

nheiro este que é de cada bancário e de cada bancária associados ao Sindicato, portanto nada mais correto de que a
decisão seja tomada democraticamente com a participação
coletiva”, declarou Raul Verão,
presidente do Sindicato.

Seminfinal do Campeonato dos Bancários
A Semifinal do Campeonato
dos Bancários de Futebol Suiço,
deverá acontecer neste sábado,
27/11, com apenas um jogo confirmado até o momento, às
09:30h entre o Bradesco
Itaporã/Fátima do Sul X Itaú/
Caixa.
A outra partida, Bra-desco
Dourados X Santander, ainda

está pendente a sua realização,
já que o Bradesco Dourados
está impossibilitado de jogar
nesta data.
Segundo Valdinei Araújo
(Dinei) Diretor de Esportes do
Sindicato está partida pode ainda ser antecipada para a sexta-feira à noite, ou ficar para a
semana que vem.

“Quanto à final do campeonato também ainda não definimos a data, vez que, tem equipe impossibilitada de jogar no
sábado dia 04/12. Então a partir das equipes que ficarem para
a final é que deverá ser definido a data da decisão”, esclareceu Dinei.

A representação dos funcionários volta a se reunir com a
direção do Banco do Brasil
nesta quarta-feira, às 11h, em
São Paulo, para retomar o debate sobre a destinação do superávit do Plano 1 da Previ.
O encontro dará continuidade às discussões iniciadas no
último dia 11, quando foram

apresentadas as demandas do
funcionalismo para a incorporação dos benefícios especiais
de remuneração e de
proporcionalidade, ambos negociados e implantados em
2007.
A proposta apresentada
pela direção do banco contempla algumas destas reivin-

dicações, mas ainda é considerada insuficiente pelos empregados. A expectativa é de
as conversas avancem e que
culminem em acordo que atenda ás expectativas dos bancários do BB. Confira no Site do
Sindicato de Dourados o que
foi negociado no dia 11/11
(www.bancariosms.com.br).

Negociação sobre o superávit da Previ

Quinta-feira
tem negociação
do Santander
Os bancários e a direção
do Santander discutem as
questões específicas do banco na reunião do CRT (Comitê de Relações Trabalhistas),
nesta quinta-feira (25), em São
Paulo. Na pauta, a prorrogação da Liberação Remunerada Pré-Aposentadoria (pijama) e a extensão do reajuste
de 7,5% aos empregados
com faixa salarial superior a R$
5.250,00.
Com a Liberação Remunerada Pré-Aposentadoria, o
funcionário pode sair de licença um ano antes da data da
aposentadoria, tendo todos os
direitos (inclusive vale-refeição), exceto a variável e o
vale-transporte. Este mecanismo é utilizado para que os trabalhadores não sejam demitidos por causa da fusão do
Santander com o Real.
Saúde, condições de trabalho, demanda dos funcionários portadores de necessidades especiais, terceirização e
call center também estarão em
debate.

CUT inicia
negociação por nova
correção da tabela
do imposto de renda
A CUT, com participação
das demais centrais, iniciou na
última quinta-feira um processo de negociação com o governo para manter e se possível ampliar a correção da tabela do imposto de renda já
no ano que vem. A proposta
foi levada aos ministros do Planejamento, Paulo Bernardo, e
da Previdência, Carlos Gabas,
que afirmaram que a negociação em torno do tema está oficialmente aberta.

Mais notícias no site - bancariosms.com.br

