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Bancários solidários

Deputado quer Caixa
atendendo das 6 às 22h

Dias 19 e 20 tem eleição no Sindicato

O Salário mínimo ideal

O voto será em sistema eletrônico através de site
Os associados ao Sindicato dos

Bancários e Trabalhadores do Ramo
Financeiro de Dourados e Região têm
um importante compromisso nos dias
19 e 20 de maio. É a eleição da Dire-
toria e Conselho Fiscal da Entidade.

Em decorrência da pandemia
causada pelo coronavírus, que exige
isolamento social para conter o avan-
ço da Covid-19, neste ano, a eleição
será virtual. A votação será pelo site:
https://sindiban.elejaonline.com/

Finalizados os prazos legais, ape-
nas uma chapa se inscreveu para o
pleito, que será comandado pela Co-
missão Eleitoral. Ao todo, 31 pesso-
as compõem a chapa única, sendo
vinte e cinco (25) na diretoria e seis
(06) no conselho fiscal.

A Chapa inscrita é encabeçada
por Carlos Alberto Longo, funcioná-
rio do Banco do Brasil (presidente) e
Raul Lídio Pedroso Verão, funcioná-
rio do Banco Itaú (vice-presidente)
e conta ainda em sua formação com
integrantes de todos os demais ban-
cos da base da entidade. O mandato
é de quatro anos (2020-2024).

Assembleias virtuais Itaú e Santander
O Sindicato realizou nesta segun-

da e terça-feira a assembleia virtual
com os funcionários do Banco Itaú,
onde foi aprovado o Acordo Coletivo
de Trabalho Emergencial específico.
O documento trata do prazo para
compensação do banco de horas dos
bancários afastados das unidades,
sem realizar o teletrabalho, incluin-
do os que integram o grupo de risco,
e os que trabalham em esquema de
rodízio. A vigência será de dois anos
a contar da data da assinatura.

No Santander será nessa

quarta e quinta-feira - Já os em-
pregados do Santander participam
da assembleia entre hoje e amanhã
(13 e 14). O voto será no novo Acor-
do Coletivo de Trabalho e do Acor-
do Específico sobre o PPRS (Progra-
ma de Participação nos Resultados
Santander), Ambos com validade de
dois anos.

A votação será através do site:
https://bancarios.votabem.com.br/ -
A diretoria do Sindicato e o Coman-
do Nacional dos Bancários orientam
a aceitação da proposta.

Os bancários fazem parte das ca-
tegorias na linha de frente durante
a pandemia do coronavírus. E em
meio a tantas dificuldades que vi-
vem no dia a dia, pequenos gestos
ajudam a dar força e continuar, mes-
mo diante dos riscos. É o que acon-
tece com os empregados da Caixa.
Funcionários do Banco do Brasil de
Rio Brilhante enviaram chocolates
com mensagem de apoio, na última
sexta-feira, aos bancários da Caixa:
“Caros colegas da Caixa, para ado-
çar um pouquinho este momento tão
delicado. Sabemos a dificuldade
neste período de tão grande deman-
da. Queremos registrar nosso reco-
nhecimento pelo empenho e dedi-
cação na realização deste belo tra-
balho social, atendendo com tama-
nho zelo aos que dependem desse
auxílio. Mantenham-se firmes, tudo
vai passar!! Abraços dos funcioná-
rios do BB, Agência Rio Brilhante.”

Caixa vai convocaraprovados em concurso
Após intensa pressão dos sindi-

catos, a Caixa vai convocar aprova-
dos no concurso de 2014. A autori-
zação para a contratação de 296 no-
vos empregados, em âmbito nacio-
nal, foi anunciada na segunda-feira
(11/05), pelo presidente do banco.

O número anunciado é muito bai-
xo perto da demanda de trabalho e

da defasagem. De 2015 até hoje, a
instituição financeira perdeu cerca
de 20 mil trabalhadores.

As entidades continuam pressi-
onando. Nesta quarta-feira (13/05),
durante reunião com a direção do
banco, a CEE (Comissão Executiva
dos Empregados) volta a cobrar mais
contratações.

O deputado federal Diego
Andrade (PSD-MG) apresentou,
nesta semana, o Projeto de Lei que
fixa horário especial de funciona-
mento da Caixa durante a
pandemia. Pelo texto do PL 2489/20
em análise na Câmara dos Deputa-
dos, a Caixa fixa o horário de aten-
dimento, das 6h às 22h durante a
pandemia. A Contraf-CUT e Fenae
repudiam o projeto de lei e defende
que cabe ao governo federal inves-
tir mais na empresa pública e des-
centralizar o serviço de auxílio
emergencial. Matéria completa no
site do sindicato.

O salário mínimo ideal do traba-
lhador brasileiro deveria ser de R$
4.673,06 em abril. O valor é 4,47
vezes maior do que o mínimo em vi-
gor atualmente, de R$ 1.045. É o
que aponta o Dieese (Departamen-
to Intersindical de Estatística e Es-
tudos Socioeconômicos). Todo mês
o Dieese divulga uma estimativa do
salário mínimo necessário para
atender as necessidades básicas do
trabalhador e a família como deter-
mina a Constituição.

13 de maio: Data de uma liberdade que ainda não veio
Depois de 132 anos de uma abolição inacabada, este 13 de maio, Dia da

Abolição da Escravatura, convoca a sociedade para uma reflexão profunda
sobre o que esperar do Brasil após a pandemia. A exposição ainda maior
das desigualdades sociais e raciais provocadas pela crise sanitária do novo
coronavírus é constatada nos números oficiais que apontam que negros e
negras são as maiores vítimas da expansão da Covid-19 no Brasil.

De acordo com dados do IBGE, no Brasil o número de negros mortos por
coronavírus é cinco vezes maior do que o de brancos.
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