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COE cobra e Bradesco antecipa vacina

BB vai colocar acrílico

Bancário deve comuni-
car contaminação

Reunião do GT Saúde
Caixa será nesta quinta

Pior momento da pandemia, 4.211 mortes em 24h

Saúde é tema de reunião com Santander

Assembleia elege delegados ao 11º
Congresso da FETEC-CUT/CN

Em assembleia realizada de for-
ma online nesta segunda-feira (05)
os bancários de Dourados e Região
elegeram delegados para o 11º Con-
gresso da Federação dos Trabalha-
dores em Empresas de Crédito do
Centro Norte, que acontece no dia
17/04, também de forma virtual.

A Entidade participará com 05
delegados, 03 eleitos na assem-
bleia: Adriana Rodrigues Guerrei-
ro, do Itaú; Edegar Alves Martins
e Janes Estigar-ribia, do Bradesco,
ficando na suplência, Priscila

Forni Donzelli Bonadio Lopes, do
BB e Walter Teruo Ogima, do
Santander. E dois delegados na-
tos: Carlos Alberto Longo, do BB,
por ser Diretor Executivo da Fetec-
CUT/CN e, Laudelino Vieira dos
Santos, do Santander, por ser Di-
retor Executivo da CUT-MS.

Na pauta do Congresso: Apro-
vação do Regimento Interno do 11º
Congresso; Balanço da Federação;
Conjuntura; Alteração Estatutá-
ria; Plano de Ação; Eleição do Sis-
tema Diretivo.

Atendendo às reinvindicações
da Comissão de Organização dos
Empregados (COE), o Bradesco
informou, em reunião realizada no
dia 31/03, por videoconferência,
que o calendário da vacina da gri-
pe H1N1 para todos os funcionári-
os da instituição financeira, será
antecipado para o dia 19 de abril.

Outro tema que obteve avanço
foi em relação à ampliação da
testagem da Covid-19 para os de-
pendentes dos funcionários. O

pedido foi atendido e os testes se-
rão viabilizados em todo o país a
partir de 16/04, sem a necessida-
de de pedido médico.

Antecipação do 13º - Outro
ponto reivindicado foi referente a
antecipação da parcela do 13º de
maio para abril. Neste ponto, se-
gundo Edegar Martins, diretor do
Sindicato de Dourados e represen-
tante da Fetec-CUT/CN na COE
do  Bradesco: “o banco ficou de
analisar e dar um retorno.”

Cobrado pela COE (Comissão
de Organização dos Empregados),
sobre atrasos ou de não emissão de
Comunicação de Acidente de Tra-
balho, o Santander informou que
o próprio trabalhador pode solici-
tar a emissão da CAT através do
Portal RH externo ou via App.

O funcionário deve enviar ates-
tado médico, de preferência com
indicação de médico assistente
para a emissão da CAT, e também

preencher o formulário disponível
no portal. A COE solicitou que o
Santander envie o modelo do for-
mulário para avaliação e sugestão
de possíveis melhorias. Também
foi pedido um guia informativo de
como solicitar a emissão da CAT.
O banco ficou de analisar.

Sobre a vacina para H1N1, o
Santander informou que vai ini-
ciar o calendário de vacinação na
segunda quinzena de abril.

Depois de muita cobrança da
CEBB (Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do Brasil)
e do Comando Nacional dos Ban-
cários, a direção do BB, finalmen-
te, autorizou a compra de acríli-
cos para mesas de atendimento e
para os caixas. Segundo comuni-
cado, as compras do material se-
rão realizadas de forma descentra-
lizada e por cada unidade. O equi-
pamento tem o objetivo de impe-
dir a proximidade e possível con-
tato físico, garantindo proteção e
segurança aos funcionários e cli-
entes contra o novo coronavírus.

Em todo o Brasil, o Bradesco
tem demitido funcionários por
causa da omissão na confirmação
ou suspeita de Covid-19. Há tam-
bém denúncias de que o gestor es-
conde a informação da equipe mé-
dica do banco. Os dois casos po-
dem acarretar em demissão por
justa causa. O empregado, seja do
Bradesco ou de qualquer outro
banco, não deve esconder ou men-
tir sobre a condição para o gestor.
Vale ressaltar que se o bancário
sofrer qualquer tipo de assédio
para continuar trabalhando con-
taminado ou com suspeita, deve
denunciar ao Sindicato.

O Grupo de Trabalho Saúde
Caixa está finalizando o contrato
com a empresa atuarial que vai
acompanhar e analisar os dados
do plano. Por isso, a reunião que
aconteceria na semana passada
foi adiada para esta quinta-feira.
A Caixa apresentou o relatório
atuarial e financeiro da assistên-
cia médica referente ao exercício
de 2020 na primeira reunião or-
dinária do Conselho de Usuários
deste ano, na quarta-feira (31). O
grupo paritário tem como objeti-
vo apresentar uma proposta para
manter o formato de gestão e cus-
teio sustentável para todos os em-
pregados. O formato deve ser apre-
sentado até o dia 31 de julho .

Bolsonaro tem sido chamado de genocida, negacionista e acusado
de ter colocado Kassio Nunes no STF para atender os interesses
bolsonaristas. Isso tudo é verdade, mas o que dizer de prefeitos e gover-
nadores que cada vez mais cedem à pressão do poder econômico? No
MS, mesmo sem vagas nas UTIs o governador afrouxou as medidas de
isolamento. Em Dourados o prefeito também sede ao empresariado e
não toma nenhuma medida no sentido de salvar vidas. Vale destacar
que já são 337.364 mortes e, segundo o Infectologista Leonardo
Weissmann, Consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, o Bra-
sil ainda não chegou ao fundo do poço.


