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Hospital suspende atendimento
por descaso do Bradesco

Funcionários do Bradesco foram
surpreendidos esta semana com a
suspensão do atendimento no Hos-
pital Santa Rita em Dourados. As-
sim que tomou conhecimento do
fato o Sindicato fez contato com
Laura Gauto, que é a representan-
te do Saúde Bradesco no Estado e
foi informado que o Plano está ne-
gociando com o Hospital.

De posse dessa informação a Di-
retora de Saúde e Ambiente do
Trabalho do Sindicato, Ivanilde
Fidelis, procurou a direção do San-
ta Rita na manhã desta terça(11/6)

que apresentou ofício do Hospital
enviado ao Saúde Bradesco no dia
08/04/2013, solicitando negociação
e, inclusive, alertando que suspen-
deria o atendimento em 45 dias
caso não houvesse acordo. Segun-
do o Hospital até o momento, pas-
sados 65 dias, o Bradesco sequer
respondeu o referido ofício.

Desta forma, o Sindicato credita
a suspensão do atendimento ao
descaso do Bradesco com a saúde
de seus funcionários e tomará to-
das as medidas para que o banco
assuma a sua responsabilidade.

3º EEBAN-MS será no dia 29
O Encontro Estadual dos Bancá-

rios do MS, que neste ano chega a
sua 3ª edição, vai acontecer no dia
29 de junho em Dourados, no Cen-
tro Educacional Social Marista
(CESMAR), Na Rua Haiti, 280, no
Jardim João Paulo II. O evento é
uma realização dos Sindicatos de
Bancários de Dourados e Região e
de Campo Grande e Região e toda
a categoria deve participar.

No Encontro Estadual são discu-

tidas as demandas regionais e
construída a pauta das bases dos
dois sindicatos, além das estraté-
gias de lutas que serão travadas
em conjunto durante a Campanha
Nacional dos Bancários. Nele são
eleitos, também, os delegado(a)s
que representarão as duas bases
sindicais na 15ª Conferência Naci-
onal dos Bancários, que este ano
acontece de 19 a 21 de julho em
São Paulo.

Após pressão, votação do PL
4330, da terceirização, é adiada

Graças à mobilização do Movi-
mento Sindical a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) da Câmara dos Deputados
decidiu nesta terça 11/6 adiar para
9 de julho a votação do substitutivo
do deputado Artur Maia (PMDB-BA)
para o projeto de lei (PL) 4.330 do
deputado empresário Sandro Mabel
(PMDB-GO), que a pretexto de re-
gulamentar a terceirização legali-
za a precarização das relações de
trabalho no Brasil, liberando a
terceirização da atividade-fim em
todos os setores da economia bra-
sileira, inclusive nos bancos.

MOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃOMOBILIZAÇÃO: Agora é preciso
que a mobilização dos trabalhado-
res seja intensificada em todo o
País. O Sindicato de Dourados tam-

bém está nessa luta e na segunda-
feira, 10/6, entregou documento
aos Deputados Federais de Doura-
dos, Marçal Filho e Geraldo
Resende, mostrando o quanto este
PL é nocivo aos direitos dos traba-
lhadores e pedindo apoio dos mes-
mos na Câmara dos Deputados.

AAAAAUDIÊNCIA PÚBLICAUDIÊNCIA PÚBLICAUDIÊNCIA PÚBLICAUDIÊNCIA PÚBLICAUDIÊNCIA PÚBLICA: Ainda
em relação às terceirizações, o Ve-
reador Elias Ishy (PT), a pedido do
Sindicato, realizará uma Audiên-
cia Pública, no próximo dia 28 de
junho, na Câmara de Vereadores de
Dourados, para debater o assunto.
A categoria bancária deve se
conscientizar e participar dos de-
bates, pois será uma das mais pre-
judicadas caso esse PL seja apro-
vado da forma que está.

Final do Futebol Suíço
será no dia 22/06

A decisão do 26º Campeonato
dos Bancários de Futebol Suíço
2013 será entre o Bradesco(A) e o
Bradesco(B). A definição foi no úl-
timo sábado (08/6), quando nas se-
mifinais o Bradesco(B) venceu o
Santander por 6 a 3 e, o Brades-
co(A), derrotou o Itaú por 2 a 1.

A disputa do título foi adiada a
pedido das equipes e acontece no
outro fim de semana, dia 22/6. O
jogo será às 09h no Campo Wilson
José Feitosa (Wilsinho), na área so-
cial do Sindicato em Dourados.

Eleição no Caref do BB
terá segundo turno

Dia Nacional de Luta na
Caixa será no dia 20/6

 Diga não ao caos nas agências
e postos de atendimento da Cai-
xa espalhadas pelo país. Para isso,
a Contraf-CUT, sindicatos e fede-
rações convocam os empregados
do banco a participarem do Dia
Nacional de Luta por condições
dignas de trabalho, a ser realiza-
do na quinta, dia 20/6. Mais de-
talhes no site do Sindicato.

Rafael Matos e Ronaldo Zeni
foram os dois candidatos mais
votados na eleição para represen-
tar os funcionários no Conselho de
Administração do Banco do Bra-
sil, realizada entre os dias 3 e 7
de junho. Como ninguém obteve
a maioria dos votos válidos, os
dois disputarão o segundo turno,
de 24 a 28 de junho. Têm direito
a voto todos os 120 mil funcioná-
rios em atividade no BB.

Caixa recua - Sob pressão
da Contraf-CUT e entidades sin-
dicais de todo o país, a direção da
Caixa Econômica Federal recuou
e adiou para o dia 30 de agosto o
prazo para inscrição de candida-
tos a representante dos trabalha-
dores no Conselho de Administra-
ção do banco, cujo período para
os empregados encerrava-se na
última sexta-feira, dia 7. Movi-
mento Sindical quer suspensão de
todo o processo. Mais detalhes no
site do Sindicato.


