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Eleição do Sindicato acontece
nesta quinta-feira das 08 às 17h

SUS sob risco com Temer

Defesa dos bens públicos

6º EEBAN-MS - Econtro Estadual

Sindicato lança novo site de notícias

Caixa pode ser vendida

Desde a última segunda-feira (16/05) quem acessou o link
bancariosms.com.br se deparou com o no layout do site do Sindicato
dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Dourados e Re-
gião. Ter formato de uso fácil e agradável para todas as plataformas de
acesso (computador, tablets e celulares) é o principal objetivo. A nova
página está com uma diagramação moderna, acompanhando as atuais
tendências e recursos da área para melhor informar a categoria. O pro-
jeto foi desenvolvido pela Secretaria de Imprensa do Sindicato.

O processo eleitoral para a dire-
ção e do conselho fiscal do sindica-
to acontece nesta quinta-feira, (19/
05), das 08 às 17h, com urna fixa
na sede da entidade e itinerantes
que passarão por todas as unida-
des de sua base territorial. A apu-
ração dos votos será na sede do sin-
dicato e começa logo após o fecha-
mento das urnas. O site divulgará
o resultado assim que ele for con-
firmado pela Comissão Eleitoral.

Quem pode votarQuem pode votarQuem pode votarQuem pode votarQuem pode votar – Tem direito
ao voto todos os trabalhadores no
ramo financeiro (bancos, financei-
ras, cooperativas e poupex) sindi-
calizados na entidade que, na data

da votação, tenham no mínimo 03
(três) meses de filiação (sindicali-
zados até 17/02/2016); os ex-ban-
cários que tenha no máximo 03
(três) meses de desligamento (des-
ligados após 18/02/2016) e que te-
nha sido sócio pelo menos 06 (seis)
meses; os aposentados seguem as
mesmas regras dos ex-bancários.

Chapa ÚnicaChapa ÚnicaChapa ÚnicaChapa ÚnicaChapa Única - Uma única chapa
se inscreveu para a disputa do plei-
to (Chapa 1) – Preservando Direi-
tos e Avançando nas Conquistas -,
encabeçada pelo bancário do Itaú,
Ronaldo Ferreira Ramos e, tendo
como vice o bancário do Banco do
Brasil, Carlos Alberto Longo.

Em menos de uma semana, o
“governo” Michel Temer anuncia
uma série de retrocessos para os
brasileiros e quem mais vai sen-
tir na pele as mudanças é o povo.
Em entrevista publicada ontem na
Folha de São Paulo, o novo minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros (PP-
PR), afirmou que o país não vai
mais sustentar direitos básicos dos
cidadãos garantidos pela Consti-
tuição, como o acesso universal à
saúde. Um absurdo. O ministro
ainda defendeu os planos priva-
dos. “Quanto mais gente puder
ter planos, melhor”. A política
neoliberal fala mais alto.

O indicado para ocupar a presi-
dência da Caixa, Gilberto Occhi,
ainda nem assumiu, mas já mos-
tra para que vem e, em entrevis-
ta, disse ser favorável à abertura
de capital da instituição financei-
ra. Em outras palavras, defende a
privatização. O movimento sindi-
cal vinha alertando à sociedade
aos prejuízos do “governo” Temer,
caso o golpe desse certo. O pro-
grama Ponte para o Futuro prevê
uma série de privatizações, inclu-
sive do principal banco público do
país, responsável por importan-
tes projetos de inclusão social.

Como forma de promover a
integração e debater as demandas
da categoria, os Sindicatos de Dou-
rados e Campo Grande, realizam
nos dias 03 e 04 de junho de 2016,
o 6º Encontro Estadual dos Bancá-
rios (6º EEBAM-MS). O evento
acontece em Dourados.

O encontro, além de discutir e
definir a pauta de reivindicação dos
bancários da região, também, ele-
gerá os delegados que participarão
da 18ª Conferência Nacional dos
Bancários. Evento que acontece en-
tre os dias 29 e 31 de julho em São

Paulo, onde será definida a minuta
geral de reivindicações a ser dis-
cutida com a Fenaban na Campa-
nha Salarial 2016.

Nos próximos dias o sindicato
realiza consulta (pesquisa) nos lo-
cais de trabalho para subsidiar os
debates no EEBAN, além de mobi-
lizar a categoria para participar do
evento. Este ano temos muitos as-
suntos a debater, dentre eles, a con-
juntura política e econômica e as
ameaças aos direitos trabalhistas,
cada vez mais presente no cotidia-
no do trabalhador.

Valorizar o que é público e per-
tence ao povo brasileiro. Esse o
objetivo do evento que o Comitê
Nacional em Defesa das Empre-
sas Públicas promove no próximo
6 de junho na Fundição Progres-
so, no Rio de Janeiro. Com deba-
tes, workshops e atividades cul-
turais, a ideia é lançar uma cam-
panha nacional em defesa do bem
público e promover a discussão
sobre sua importância. Com a fra-
se “Defender as empresas públi-
cas é defender o Brasil”, a partir
do questionamento “O que é pú-
blico para você?”, a campanha
pretende reunir os mais diversos
setores da sociedade, trabalhado-
res e usuários de bens, espaços e
serviços públicos, fortalecendo
alianças entre setores progressis-
tas e democráticos.

Frente Mista em Defesa dos Direitos
Nesta quarta-feira (18) será ins-

talada a Frente Parlamentar Mista
em Defesa dos Direitos da Classe
Trabalhadora. A ação será na sala
da Comissão de Direitos Humanos
do Senado Federal, em Brasília. O
grupo foi formado a partir da inici-
ativa da CUT e outras centrais sin-

dicais, TST, associação de magis-
trados, entre outros grupos.

Trabalhadores e parlamentares
vão unir esforços para barrar pro-
jetos que retiram direitos e repre-
sentam retrocesso. São mais de 50
projetos que atingem negativa-
mente nossos direitos.


