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BB transforma 95 agências no país em PA's
A reestruturação e o
desmonte não pára no governo
Temer e o alvo agora são as
agências do BB. O dé cit de
agências do Banco do Brasil vai
aumentar. Em todo o país, 95 serão
transformadas em postos de
atendimento, ou seja, deixam de
trabalhar com numerário. De
novembro de 2016 a setembro de
2017, foram fechadas 559 e outras
transformadas em PAs.
A direção do banco garante
que os funcionários não serão
prejudicados, porém o banco se
esquece clientes e população que
necessita de atendimento .
S o b re q u a i s a g ê n c i a s, o
movimento sindical ainda não teve

acesso a essa informação, porém a principio
nenhuma agência da nossa base sindical foi
informada sobre esse pacote.
O boato se espalhou rápido por todo o
país, por meio dos grupos de Whatsapp.
O Sindicato ressalta que toda
informação deve ser veri cada junto à
entidade, para evitar ainda mais estresse
para o funcionário que já tem de lidar com a
rotina de trabalho difícil e desgastante.
No Mato Grosso do Sul, o Sindicato dos
Bancários de Dourados e Campo Grande
com apoio das câmaras de vereadores e
assembléia legislativa através do mandato
do deputado João Grandão(PT), já realizou
audiências públicas em Juti e Coxim para
debater e defender os bancos públicos.
A próxima audiência está prevista em
Maracajú ainda no mês de novembro.

Assembléia para decidir sobre ações coletivas

Os bancários da base do Sindicato dos Bancários de Dourados estão
convocados para uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede
no dia 21/11 às 17:30h em primeira convocação e às 18h em segunda convocação.
O objetivo da assembleia é referendar a decisão da diretoria sobre diversas ações
coletivas impetradas pelo sindicato para a categoria.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS BANCÁRIOS
Data: 21 de novembro de 2017 (terça-feira).
Horário: às 17:30h em primeira convocação e às 18h em segunda
convocação.
Local: sede do Sindicato, rua Olinda Pires de Almeida 2450 em Dourados-MS
Em pauta: Discussão e deliberação sobre ações coletiva para os bancários
liados a entidade, dos bancos: BB, CEF, Itaú, Santander e Bradesco.

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro

Diretor do Santander
denunciado
O diretor de Planejamento
Tributário do Santander, Reginaldo
Ribeiro, e mais três pessoas, entre
elas o auditor da Receita Federal,
Eduardo Cerqueira Leite, foram
denunciados pelo MPF (Ministério
Público Federal), por envolvimento
em um esquema de corrupção que
facilitava o banco com R$ 83
milhões em recuperação creditos
tributários.
A investigação, que faz parte da
Operação Zelotes da Polícia Federal,
mostrou que o Santander simulou,
em 2013, contratos com a Lupe
Consultoria, que facilitava a compra
de decisões favoráveis à própria
empresa na Delegacia Especial de
Receita de Instituições Financeiras,
em São Paulo (Deinf-SP).
Após os processos favoráveis, o
banco foi bene ciado com R$ 83
milhões. E a Lupe recebeu R$ 5
milhões como agrado, separando
R$ 1,5 milhão para deixar na
delegacia. Tudo constava no e-mail
que foi interceptado pela PF, no qual
os valores foram xados por
Cerqueira Leite

Reforma do campo
Inscrições para delegado sindical no BB e CEF de futebol suíço

Os funcionários do Banco do
Brasil e Caixa Econômica
interessados em concorrer ao
cargo de Delegado Sindical já
podem procurar o sindicato para
fazer as inscrições. O edital prevê
inscrição do dia 17 a 30 de
novembro.
O delegado sindical tem
mandato com duração de um ano.
Durante esse período eles têm
como algumas de suas
responsabilidades representar os
empregados de sua unidade junto

ao Sindicato, apoiar e integrar a luta dos
trabalhadores, participar de eventos e
instâncias sindicais, mas os delegados
sindicais não devem atuar sozinhos.
Todos os bancários e bancárias devem
dar sua contribuição para que o delegado
sindical exerça seu mandato de forma
e caz, apoiando e encaminhando as
demandas e somando forças nas
mobilizações dos colegas de trabalho e na
tomada de decisões participando das
atividades do Sindicato, como assembleias,
congressos, manifestações, entre outros
eventos em defesa dos trabalhadores.

A diretoria do Sindicato dos
Bancários comunica a todos os
associados que em virtude da reforma
do campo de futebol na área social, os
jogos de quar ta-feira estarão
suspensas por pelo menos 90 dias.
Nesse periodo será feito uma
nova terraplanagem com colocação
de uma nova camada de terra,
adubação e renovação da grama.
O quiosque também está sendo
ampliado e estará disponível aos
associados no nal de novembro. Para
mais informações ligar no telefone
9.9972-1436 ou 3422-4884

