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FUTSAL: Semifinal hoje na EIC
Bradesco A, Santander, Bradesco

de Rio Brilhante e Bradesco B são
os quatro semifinalistas do 17º
Campeonato de Futsal.

Na rodada de sábado o Itaú foi
para o confronto com Bradesco A
com número insuficiente de atle-
tas e perdeu por w.o, conforme pre-
vê regulamento o placar é de 2x0.
Com esse placar Bradesco B e
Bradesco A, garantiram vaga no

Grupo B já que no Grupo A,
Santander e Bradesco de Rio Bri-
lhante foram os classificados.

Com a definição dos classifica-
dos os confrontos das semifinais
que acontecem nesta quarta (28/
11) no Ginásio de Esportes da Es-
cola Imaculada Conceição ficaram
assim: Às 20h - Bradesco A x
Bradesco Rio Brilhante e, às 21h -
Santander x Bradesco B.

Em assembleia funcionários
aprovam acordo com Sicredis

Depois de quatro anos o Sindi-
cato volta a fechar Acordo Coletivo
de Trabalho com os Sicredis. A ne-
gociação só foi possível depois de
decisão judicial garantindo a legi-
timidade da entidade na represen-
tação dos funcionários do Sistema
Sicredi e, acima de tudo, pelo de-
sejo e confiança desses trabalhado-
res no sindicato.

Depois do processo de negocia-
ção ter começado truncado, os re-
presentantes dos Sicredis mudaram
de posição e se esforçaram para

chegar a um acordo e, após várias
rodadas de negociações, apresen-
taram uma contra proposta que
avaliada pelo conjunto dos traba-
lhadores em assembleia nesta ter-
ça-feira na sede do sindicato foi
aprovada por unanimidade.

O acordo passa agora por apro-
vação na assembleia dos Sicredis
para, só depois, ser assinado pelo
sindicato e cooperativa. A propos-
ta completa aprovada em assem-
bleia você confere no site do sindi-
cato, www.bancariosms.com.br

Imposto Sindical
Assembleia nesta quinta decide doação

Nesta quinta-feira, às 18 ho-
ras acontece a assembleia geral ex-
traordinária que vai discutir e de-
liberar sobre a proposta de doação
do Imposto Sindical feita pela di-
retoria do sindicato para ser utili-
zado na reforma da sede adminis-
trativa da entidade.

Na oportunidade a diretoria vai
detalhar a previsão de custos e o
que será possível fazer com o di-
nheiro, caso seja aprovada a doa-
ção. Portanto é de suma importân-
cia à participação da categoria nes-
sa discussão.

A parte do imposto (60%) é
devolvida aos bancários sindicali-
zados desde 2007 e a propota de
doação é apenas para este ano e

com fim específico.

Previsão Orçamentária
Na oportunidade o sindicato re-

aliza, também, a assembleia ordi-
nária para apreciação e votação do
orçamento anual da entidade para
o ano de 2013. Mais um bom mo-
tivo para a categoria comparecer a
assembleia.

Na previsão orçamentária a ca-
tegoria toma conhecimento de
onde é aplicado cada centavo do
seu dinheiro, portanto é de seu in-
teresse discutir e deliberar também
sobre o assunto. Compareçam, são
duas discussões importantíssimas
que a diretoria faz questão da sua
presença.

Convocação: O Sindicato dos Bancários de Dourados e Região convoca todos os bancários da sua base

territorial para assembleia nesta quinta (29/11) às 18 horas na sede da entidade, com a seguinte pauta: 1 -

Apreciação e votação do orçamento anual do sindicato para o ano de 2013; 2 – Imposto Sindical.

Hoje é Dia Nacional de
Luta contra os abusos
do Banco do Brasil

O Movimento Sindical Bancá-
rio realiza nesta quarta (28/11),
um Dia Nacional de Luta contra
as práticas antissindicais e as dis-
criminações, pós-campanha naci-
onal, praticadas pelo Banco do
Brasil em relação aos bancários
que exerceram o seu legítimo di-
reito de greve.

O banco vem extrapolando o
que está previsto na cláusula 56ª
da Convenção Coletiva e soltou
instrução normativa mandando
seus administradores alterarem
férias e demais licenças dos ban-
cários que já estavam pré-
agendadas, entre outras formas de
pressões e desrespeito aos bancá-
rios que exerceram o seu legíti-
mo direito de greve assegurado
na Constituição Federal.

Em razão dessas perseguições,
a Contraf-CUT entrou no dia 5 de
novembro com representação con-
tra o BB no Ministério Público do
Trabalho (MPT), que marcou au-
diência com a Confederação no dia
3 de dezembro.

Além disso, a Contraf-CUT, as
federações e os sindicatos também
denunciaram o banco em reunião
realizada no dia 14 de novembro
com o assessor especial da Secre-
taria-Geral da Presidência da Re-
pública, José Lopes Feijóo, em
Brasília. As entidades entregaram
três documentos com denúncias
de problemas graves de gestão no
BB, entre elas as perseguições aos
bancários grevistas.

EM DOUREM DOUREM DOUREM DOUREM DOURADOSADOSADOSADOSADOS, hoje pela
manhã, o Sindicato distribuiu
material elaborado pela Contraf-
CUT e conversou com os trabalha-
dores nos locais de trabalho sobre
a importância dos mesmos reagi-
rem a pressão e denunciarem
qualquer tipo de violação ao acor-
do que foi assinado pelo próprio
Banco do Brasil.


