
BANCARINHOBANCARINHO
Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS - E-mail: contato@bancariosms.com.br

975 03/06/2020 ANO XXI FETEC/CN-CONTRAF-CUT

Site: www.bancariosms.com.br - Facebook: www.facebook.com/bancariosms

COE Bradesco se reúne
com o banco amanhã

Santander cobra metas

O presidente do Banco do Bra-
sil, Rubem Novaes, voltou a defen-
der a privatização da empresa. Em
entrevista ao jornal O Globo, disse
que o “BB perdeu o bônus de ser pú-
blico e ficou com o ônus”. Desde que
assumiu tem feito de tudo para
privatizar a empresa.

Diretoria eleita toma posse
A eleição foi realizada nos dias 19 e 20 de maio

Câmara envia Moção Legislativa

Dourados é o que tem mais casos de Covid no MS

PL quer barrar privatizações

Na manhã deste domingo (31/
05), a Comissão Eleitoral deu posse
a nova diretoria e conselho fiscal que
estarão à frente do Sindicato pelos
próximos 4 anos.

Em razão das medidas de preven-
ção a cerimônia foi simples, com a
presença apenas da comissão eleito-
ral e dos dirigentes. O presidente da
FETEC-CUT/CN, Cleiton dos Santos,
participou ao vivo da posse, porém
de maneira virtual.

A diretoria eleita tem à frente da
entidade Carlos Alberto Longo, fun-
cionário do Banco do Brasil, na pre-
sidência e Raul Lídio Pedroso Verão,

fucionário do Itaú, Como vice. A nova
direção foi eleita com aprovação de
96,35% da categoria, em pleito rea-
lizado nos dias 19 e 20 de maio.

De autoria do Vereador Elias Ishy
(PT), bancário aposentado e ex-diri-
gente sindical, a Câmara Municipal
de Dourados, aprovou na sessão des-
ta segunda-feira (01/06) e enviou a
diretoria eleita do sindicato uma
Moção Legislativa de Congratula-
ções, pela eleição da Chapa “Resistir
e Lutar para Reconquistar Direitos”.

A Moção diz que: “O Sindicato

dos Bancários de Dourados e Região
que conta com uma História de mais
de quatro décadas na defesa dos di-
reitos da categoria também tem pa-
pel importante na defesa dos direi-
tos da sociedade como um todo. Os
bancários reconhecem o trabalho
desenvolvido pelo sindicato não
apenas na luta da categoria, mas de
todos os trabalhadores da região.”

Reunião Comando e Fenaban
Em negociação nesta terça-feira

(02/06) por meio de videoconfe-
rência, o Comando Nacional dos Ban-
cários voltou a cobrar da Fenaban
uma série de medidas e providênci-
as ainda pendentes de serem soluci-
onadas pelos bancos visando a pre-
venção a contaminação do corona-
vírus e, em casos de contaminação.

Na pauta a emissão da CAT (Co-
municação por Acidente de Traba-
lho), mais uma vez negada. A imedi-
ata complementação do adiantamen-

to salarial para os afastados duran-
te a pandemia; a testagem em mas-
sa nas agências; as ameaças de de-
missão sofridas por vigilantes e
prestadores de serviços que não fo-
rem trabalhar, mesmo em grupo de
risco; o pagamento do tíquete ali-
mentação aos afastados. A questão
dos bancários que tiveram alta mé-
dica, mas não têm condições de tra-
balhar também foi colocada na mesa,
entre outros. Os detalhes da nego-
ciação no site do sindicato.

A situação no município de Dourados é cada vez mais preocupante, no
boletim divulgado nessa terça-feira (02/06) a cidade se tornou o município
do Estado com mais casos de coronavírus, com 339 casos confirmados.

Por outro lado, dados divulgados pelo Estado mostram que a taxa de
isolamento tem diminuído na cidade onde, na contramão de medidas para
salvar vidas, empresários já realizaram carreata pelo fim do isolamento so-
cial e, um outro entrou na justiça tentando derrubar toque de recolher.

Segundo o Secretário de saúde do Estado o surto que levou ao cresci-
mento expressivo teve origem em um frigorifico da cidade, que emprega
cerca de quatro mil trabalhadores. O mesmo continua funcionando.

Apesar das investidas do gover-
no Bolsonaro, o povo brasileiro sabe
que privatizar as estatais faz mal ao
país. A proposta legislativa que pre-
vê a suspensão das privatizações
até 2022 já conta com 93% de apoio
popular. O Projeto de Lei 2715/2020
foi apresentado no último dia 15. O
PL aguarda despacho do presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia, para
iniciar a tramitação. A população
deve pressionar pela agilidade. Para
isso, basta acessar https://
forms.camara.leg.br/ex/enquetes/
2252846/resultado.

A Comissão de Organização dos
Empregados (COE) do Bradesco se
reúne por videoconferência nesta
quinta (4), com a direção do banco.
Na pauta, o movimento sindical irá
cobrar a realização de testes labora-
toriais para identificar o Covid-19
em todos os trabalhadores e, ainda,
o fim da cobrança de metas duran-
te a pandemia e pedir explicações
sobre o fechamento de agências.

O Santander ignora o fato do
mundo inteiro estar vivendo a
pandemia e lança uma campanha
por metas. Nem mesmo quando o
Brasil ultrapassa a marca de 31 mil
mortes pela Covid-19, o banco dei-
xa de lado a política perversa. Pelo
contrário, acentua a exploração. Na
peça publicitária divulgada pelo
banco, todos os funcionários são
convocados a vender 10 produtos
por dia até 10 de junho. Com a
hashtag #Eu Sou10, a empresa
pressiona os bancários e estimula
que ignorem a quarentena para
manter o foco na produção.

Presidente do BB insiste
em privatização do banco
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