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Governo Temer quer
acabar com a CLT

Emprego no Bradesco e HSBC

Luta contra o desrespei-
to no Santander

Sicredi: Pauta dos Trabalhadores
já está com as cooperativas

Após ser definida e aprovada em
assembleia que ocorreu no dia 16/06
na sede do Sindicato dos Bancários
e Trabalhadores do Ramo Financeiro
de Dourados e Região, a Minuta de
Reivindicações dos Funcionários dos
Sicredi’s Centro Sul-MS e Pantanal-
MS, foi entregue nesta terça-feira
(21/06) pelos diretores do Sindicato
as direções das duas cooperativas,
em Dourados e Maracajú.

Dentre os principais pontos estão:
Reajuste de 13,7%, composto pela
reposição da inflação e mais 5% de
ganho real em todas as verbas sala-
riais e benefícios; Plano de Cargos e
Salários; 13º Auxilio Refeição e Ces-
ta Alimentação; Auxílio Educacional;
Complementação de Auxílio-Doença

Previdenciário e Auxilio Doença
Acidentário; Isenção de Tarifas, Vale
Cultura e, Jornada de 06 h.

A pauta discutida e deliberada foi
construída com base no Acordo Co-
letivo de Trabalho vigente, na Minu-
ta do ano anterior e, ainda, levando
em conta as reivindicações levanta-
das pelo sindicato através da pesqui-
sa (consulta) feita em todas as uni-
dades com os trabalhadores.

A data base dos trabalhadores dos
Sicredi’s é 1º de julho.

NEGOCIAÇÃO: Em contato com
o Sindicato, já na tarde desta terça-
feira (21) o advogado do Sicredi Cen-
tral de Goiânia, Fábio Henrique,
agendou a 1ª rodada de negociação
para o dia 11 de julho.

Pautas prontas nos públicos
Os bancários do BB e da Caixa de-

finiram as pautas específicas de
reivindicações durante os congressos
nacionais realizados no último final
de semana em São Paulo. No evento,
também foi reafirmado o posiciona-
mento de intensificar a luta contra a
ofensiva neoliberal, com tentativas
de privatizações e enfraquecimento
das estatais, alémda mobilização pelo
fora Temer.

No 32º Conecef (Congressos Na-
cional dos Empregados da Caixa),
participaram 352 delegados/as de
todo o país, entre eles, o funcionário
da empresa e diretor do Sindicato de

Dourados e Região, Edson Rigoni. O
27º Congresso Nacional dos Funcio-
nários do Banco do Brasil contou com
a participação de 323 delegados/as,
entre eles, o funcionário do banco e
diretor do Sindicato de Dourados e
Região, Carlos Longo.

A tônica dos congressos foi pela
unidade e resistência aos retroces-
sos. Os bancários fortaleceram a luta
nacional pela democracia, contra a
retirada de direitos e a política eco-
nômica neoliberal do governo inte-
rino de Michel Temer.

A pauta completa você confere no
site do Sindicato.

Em referência ao Dia Nacional de
Luta contra o desrespeito do
Santander, ontem, o Sindicato de
Dourados realizou visita as agênci-
as do banco em Dourados, dialo-
gando com os trabalhadores e dis-
tribuindo jornal específico. A dire-
ção da empresa tem dificultado os
debates durante as negociações
para renovar o Acordo Aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho.
Nesta quarta-feira tem negociação
com o Banco em São Paulo.

O clima entre os funcionários do
Bradesco e do HSBC deve ser de
união na luta pela manutenção dos
empregos e pela manutenção dos
direitos. Nesta terça-feira (21/06) os
diretores do Sindicato de Dourados
visitaram a base com uma Carta
Aberta aos Funcionários e Clientes,
denunciando o que pode vir por aí
com a fusão das duas instituições.

No Bradesco a política de cortes
aumentou consideravelmente neste
ano em todo o país. Em três meses -
janeiro a março - foram cortados
1.466 postos de trabalho. Já o lucro

segue nas alturas. O Bradesco colo-
cou nos cofres R$ 4,113 bilhões no
primeiro trimestre.

As demissões foram tratadas on-
tem em reunião entre as COEs (Co-
missão de Organização dos Empre-
gados) do Bradesco e do HSBC em
São Paulo, com a participação de
Janes Estigarribia, do Sindicato de
Dourados. Nesta quarta-feira (22/
06) a discussão será com a direção
do Bradesco. Em pauta a aquisição
do HSBC e a manutenção dos em-
pregos e direitos dos empregados
das duas empresas.

No Banco Itaú a pauta é
contratação

O Itaú eliminou 21 mil postos de
trabalho desde 2011, segundo da-
dos do Dieese (Departamento
Intersindi-cal de Estatística e Estu-
dos Socioe-conômicos). Por isso, on-
tem, a COE (Comissão de Organi-
zação dos Empregados) se reuniu,
em São Paulo, para discutir empre-
go. No primeiro trimestre deste
ano, a holding registrava 82.871
empregados no país, queda de
2.902 postos em relação a igual
período de 2015. Em 12 meses, fo-
ram abertas 74 agências digitais e
fechadas 154 unidades físicas.

O governo provisório de Michel
Temer segue trabalhando para de-
teriorar as condições de trabalho
dos brasileiros. Em conversa com
empresários, o ministro-chefe da
Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu
o fim da CLT (Consolidação das Leis
do Trabalho). Não é a primeira vez
que nomes do primeiro escalão de
Temer falam sobre a retirada de
direitos. O ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, também defen-
de mudanças. A prioridade, para
ele, é aprovar a terceirização. A prá-
tica retira benefícios importantes
dos trabalhadores, a exemplo do
FGTS, 13º salário, seguro desem-
prego e abono salarial. Tem mais, o
terceirizado tem jornada maior e
salário menor. Por isso, o interesse
dos empresários em aprovar a
terceirização de qualquer jeito.
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