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COE e Santander negociam hoje

Quinta é Dia Nacional de Luta na CAIXA

Bancári@s aprovam a pauta

Vice-presidente de Pes-
soas da CAIXA mente

Reunião com o BB hoje
sobre retorno ao trabalho

Uma nova rodada de negociação
entre o Banco Santander e a COE
(Comissão de Organização dos Em-
pregados) irá acontecer nesta quar-
ta-feira (22/07), para debater o ban-
co de horas negativo.

Os representantes dos bancários
esperam que o banco apresente uma
proposta sobre o tema, de maneira
que seja viável para os trabalhado-

res quitarem os débitos.
Na oportunidade, será discutida

ainda as inúmeras demissões que o
banco vem realizando em meio à
pandemia. O assédio moral causado
pelo “Motor de Vendas” também es-
tará na pauta, já que programa nada
mais é do que metas abusivas para
os funcionários cumprirem em meio
ao caos da pandemia.

Eleição da Previ vai até o dia 27
Ainda não votou? Não deixe para

votar na última hora. Os associados
da Previ têm até segunda-feira (27/
07), para votar para a nova Diretoria
de Seguridade e parte dos Conselhos
Deliberativo, Fiscal e Consultivos do
Plano 1 e do Previ Futuro. No Mato
Grosso do Sul, até ontem (21/07),
apenas 45,4% haviam votado.

O Sindicato dos Bancários de

Dourados e Região, a Contraf-CUT
e a ampla maioria dos sindicatos e
entidades associativas dos funcioná-
rios do BB apoiam a Chapa 1 Previ
para o Associado, composta por
associados que sempre estiveram
comprometidos com a luta pelo for-
talecimento da Previ, a defesa dos
interesses dos associados e do BB
como instituição pública.

Os empregados da Caixa Econômica Federal realizam nesta quinta-fei-
ra (23) um Dia Nacional de Luta em Defesa da Caixa. Na data, os trabalha-
dores devem usar a hashtag #MexeucomACaixaMexeuComOBrasil nas
publicações no Twitter, Facebook, Instagram e demais redes.

“A ideia é dar o pontapé inicial na ação digital Mexeu com a Caixa, me-
xeu com o Brasil, que tem o objetivo de pressionar a direção do banco e o
governo Bolsonaro a respeitar a Caixa e os direitos dos empregados, bem
como alertar a sociedade sobre a importância do banco público e os desres-
peitos que os seus trabalhadores vêm enfrentando mais acentuadamente
desde o golpe de 2016”, explicou Dionísio Reis, coordenador da Comissão
Executiva de Empregados da Caixa (CEE/Caixa). Mais detalhes no site.

A data vai marcar o lançamento da ação digital ‘Mexeu com a Caixa, mexeu com o Brasil’

Em uma live realizada na quar-
ta-feira passada (16/07), “Girlana
Granja mentiu que a implementação
do teto de custeio do Saúde Caixa
foi feito com anuência do movimen-
to sindical. A direção da Caixa im-
plantou essa mudança de forma uni-
lateral no estatuto, com protesto da
nossa representante no Conselho de
Administração, e a negociação em
2018 conseguiu protelar para 2021
a implementação que já estava pre-
vista para aquele mesmo ano”, ex-
plica Dionísio Reis, coordenador da
Comissão Executiva de Empregados
da Caixa (CEE/Caixa).

Categoria bancária de todo o Bra-
sil aprovou nesta segunda e terça-
feira, em assembleia virtual, a pauta
de reivindicações a ser negociada
com os bancos durante a Campanha
Nacional dos Bancários deste ano.

Além do aumento real de 5% e a
manutenção de todas as cláusulas da
CCT da categoria, a pauta que será
entregue à Fenaban, nesta quinta-
feira (23/07), também reivindica uma
PLR de três salários mais parcela fixa
de R$ 9.360,75.

Os bancários também aprovaram
na minuta a possibilidade de sindica-
lização eletrônica, uma cláusula nova
garantindo direitos e condições de

trabalho para a realização do home
office, além da contribuição negocial
no mesmo modelo de 2018.

A minuta completa você acessa
no site do sindicato:

www.bancariosms.com.br.

O Banco do Brasil emitiu nesta
terça-feira (21) comunicado com
“orientações aos gestores” sobre as
medidas adotadas pelo banco em
decorrência da pandemia causada
pelo novo coronavírus. Em um tre-
cho do documento, o banco informa
que os funcionários que se autode-
clararam coabitar com pessoas per-
tencentes a algum grupo de risco
para a Covid-19 passam, a partir de
27/07/2020, ser enquadrados nas
formas de trabalho disponíveis,
como os demais funcionários que
não pertençam ao grupo de risco. A
Comissão de Empresa dos Funcioná-
rios do Banco do Brasil (CEBB) se
reúne com o banco nesta quarta-fei-
ra (22), às 14h30 para tratar do as-
sunto. Mais detalhes no site.

Mídia da campanha
destaca luta coletiva

A mídia da Campanha Nacional
dos Bancários deste ano, a nossa
conhecida Campanha Salarial, re-
presentada na imagem da matéria
ao lado com o Slogan “Na luta com
você. Garantir e proteger” re-
sume todas as demandas das ban-
cárias e dos bancários na atual con-
juntura de crise sanitária, econômi-
ca e política que o país enfrenta. A
categoria precisa manter a unidade
e confiar nos sindicatos para conse-
guirmos, juntos, arrancar um acor-
do justo e sem perda de direitos.
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