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Bancários protestam no Bradesco
Os funcionários do Bradesco rea-

lizaram protesto na manhã desta
terça-feira (02) com o retardamen-
to em 1 hora na abertura de duas
agências do banco em Dourados. A
manifestação, coordenada pelo Sin-
dicato, foi em razão da suspensão
do atendimento médico hospitalar
pelo Plano Saúde Bradesco.

Segundo Ivanilde Fidelis, dire-
tora de Saúde do Sindicato e funci-
onária do Bradesco, “É inadmissí-
vel que um dos bancos mais lucra-
tivos, com lucratividade de R$
2,919 bilhões líquidos só no pri-
meiro trimestre de 2013, graças ao

esforço de seus trabalhadores e a
pressão para o cumprimento de
metas, demore tanto a resolver pro-
blemas como esse que afeta não
apenas os bancários, mas também
toda a sua família”. Desabafa
Ivanilde

O protesto foi apenas um recado
e outras manifestações não estão
descartadas, já que o sindicato tem
feito inúmeras cobranças em rela-
ção à suspensão do atendimento
pelo Plano de Saúde do Bradesco e
até o momento a instituição, ape-
sar de declarar empenho, ainda não
resolveu o problema.

Mobilize-se, bancário!
Seu emprego está em risco

A terceirização é um dos princi-
pais problemas enfrentados hoje
pelos trabalhadores brasileiros. A
prática precariza as relações de tra-
balho e retira direitos fundamen-
tais garantidos pela CLT (Consoli-
dação das Leis Trabalhistas). A ca-
tegoria bancária é uma das mais
atingidas.

A estimativa é de que 1 milhão
de pessoas atuem no sistema finan-
ceiro hoje, mas apenas 500 mil têm
os direitos garantidos pela Conven-
ção Coletiva de Trabalho. Se esse
PL for aprovado a situação tende a
piorar ainda mais, pois todos os
serviços bancários poderão ser
terceirizados.

A proposta é do Deputado em-
presário Sandro Mabel, que fala em

nome das empresas, pois recebeu
delas muita ajuda para acumular
R$ 4,8 milhões em doações para
se eleger. Portanto não temos ou-
tra saída a não ser lutar contra a
sua aprovação.

Dia Nacional de Mobilização:Dia Nacional de Mobilização:Dia Nacional de Mobilização:Dia Nacional de Mobilização:Dia Nacional de Mobilização:
Nesta quinta-feira (04/7), os ban-

cários realizam um dia nacional de
mobilização contra o PL que regu-
lamenta a terceirização. A previ-
são é de que o projeto seja votado
no dia 9 de julho.

Em DouradosEm DouradosEm DouradosEm DouradosEm Dourados o Sindicato dos
Bancários em conjunto com outras
categorias farão a mobilização a
partir das 17 horas, na Av. Marc.
Pires, na Praça Antônio João. Con-
tamos com a sua presença, afinal a
luta também é pelo seu emprego.

Rafael é eleito para o Caref do BB
Rafael Matos, apoiado pela mai-

oria dos sindicatos do país,  foi elei-
to representante dos funcionários
para o Conselho de Administração
(Caref) do Banco do Brasil. A vitó-
ria veio no segundo turno da elei-
ção direta, realizada entre os dias
24 e 28 de junho. Rafael obteve
21.081 votos contra 18.008 de
Ronaldo Zeni.

“Agradeço a todos que partici-
param do processo e vamos lutar
juntos para pautar no conselho as
questões que afetam os funcioná-
rios. Obrigado a cada apoiador, pois

Parceria garante vacina
contra Gripe A (H1N1)

A Secretaria de Saúde do Sin-
dicato fez nova parceria, desta vez,
com o Núcleo Regional de Saúde
da Secretaria de Saúde do Esta-
do, que disponibilizou para os
bancários(as) que estejam no gru-
po de risco, um lote de vacinas
contra a Gripe A (H1N1). Os
bancários(as) do grupo de risco
que queiram a vacina é só entrar
em contato com a Secretária de
Saúde do Sindicato, Ivanilde
Fidelis, para fazer o agendamento.

Negociação com HSBC
traz resultados

A Contraf-CUT, federações e
sindicatos se reuniram nesta ter-
ça (2/7), com a direção do banco.
A negociação trouxe avanços, com
o banco apontando concordância
com algumas das demandas dos
trabalhadores, mas é preciso que
a instituição avance muito mais.
Os detalhes e os avanços da ne-
gociação desta terça você acom-
panha no site do sindicato:
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o mandato é da categoria e não é
um projeto pessoal”, afirma Rafel.

O Conselho de Administração do
BB é composto por oito integran-
tes: além do eleito pelos funcioná-
rios, são mais quatro indicados
pelo governo federal, o presidente
do banco e dois representando os
acionistas minoritários – hoje in-
dicados pela Previ (Caixa de Pre-
vidência). Tem como função defi-
nir políticas e centralizar decisões
estratégicas sobre negócios, crédi-
to, orçamento, investimentos den-
tre outras questões.

Negociação debate pau-
ta com Santander

Fim das demissões, ampliação
dos postos de trabalho, negocia-
ção de um plano de cargos e salá-
rios, fim das metas para caixas e
discussão de questões específicas
dos bancários com deficiência, são
pautas que serão discutidas com
o Santander na quinta 4/7, durante
reunião do Comitê de Relações
Trabalhistas (CRT).

Negociação com Brades-
co na sexta, dia 5/7

A discussão, na sexta (5/7), será
sobre a reabilitação profissional
dos trabalhadores do Bradesco.
Tema da pauta de reivindicações,
entregue no dia 17/4 e faz parte
da Campanha de Valorização dos
Funcionários, em andamento des-
de o início de maio. No dia 14/6
foi constituído um Grupo de Tra-
balho, composto por representan-
tes do movimento sindical e do
Bradesco para discutir o assunto.


