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COE Itaú cobra nego-
ciação com o banco

https://consulta-bancarios.votabem.com.br/

Sindicato aciona MPT e MPE

Centrais pressionam Senado por rejeição a MP 927

Comando e Fenaban debatem testagem

Contraf-CUT cobra ne-
gociações com a Caixa

A Consulta Nacional permite que
toda a categoria de sua opinião so-
bre temas importantes para a cam-
panha que define o Reajuste Salari-
al, a Participação nos Lucros e/ou Re-
sultados, Vales refeição/alimentação,
Igualdade de Oportunidades, Saúde
e condições de trabalho e todas as
demais cláusulas econômicas e soci-
ais da Convenção Coletiva de Traba-
lho da categoria e dos Acordos Cole-
tivos específicos dos trabalhadores
de cada um dos bancos.

Neste ano, em decorrência do
isolamento social causado pela

pandemia de Covid-19, a consulta é
eletrônica e vai até o dia 29 de ju-
nho. Para participar basta acessar o
link acima, confirmar os dados pes-
soais e garantir o seu direito.

A participação também pode ser
através de matéria no site do sindi-
cato - bancariosms.com.br – a qual
tem o link que dá acesso direto a
pesquisa da campanha 2020.
Participe! Quanto maior o nú-
mero de respostas, mais preci-
so será o diagnóstico do que a
categoria pensa e quer para a
Campanha Nacional deste ano.

A diretoria do Sindicato dos Ban-
cários de Dourados e Região enviou
no dia 19/06, ofício ao Ministério Pú-
blico do Trabalho e Ministério Públi-
co Estadual, com cópias aos bancos,
a Prefeitura e Comitê de Crise da
Covid19 de Dourados, solicitando
providências no sentido de determi-
nar que os bancos providenciem a
sanitização/higienização diária das
agências e a medição de temperatu-
ra dos funcionários, dos terceirizados
e dos demais clientes antes que es-
tes adentrem as agências.

O sindicato fundamenta o pedi-
do em face de Dourados ter se tor-
nado o epicentro da pandemia no Es-
tado, tanto em casos confirmados,
como em óbitos, levantando a preo-
cupação de que, segundo as autori-
dades sanitárias, o surto de infecta-
dos concentrar-se nos frigoríficos do
município que empregam mais de
cinco mil trabalhadores, com suas fo-
lhas de pagamentos distribuídas nas
agências bancárias da cidade, o que
faz delas locais de grande fluxo diá-
rio desses trabalhadores.

O Comando Nacional dos Bancá-
rios e a Federação Nacional dos Ban-
cos (Fenaban) se reúnem, por video-
conferência, nesta sexta-feira (26/06)
para discutir a realização de exames
de COVID-19 em todos os bancários
do Brasil.

Desembargador do Tribunal Regi-

onal doTrabalho da 15ª Região emCam-
pinas já deferiu pedido de testagem
para o vírus Covid-19 feito por ação
civil pública em favor dos bancários.

Porém, liminar do Santander
suspendeu efeitos da decisão tem-
porariamente, até o julgamento do
agravo.

Está no Senado Federal a chance de rejeitar a MP 927, que representa
retrocessos aos direitos dos trabalhadores em meio à pandemia do
coronavírus. Nesta segunda (22/06), foi realizada reunião on-line com a par-
ticipação dos senadores e das centrais sindicais onde foram apresentados
os principais danos a classe trabalhadora caso a medida seja aprovada.

As entidades representativas dos trabalhadores estão se organizando
para realizar na próxima semana lives abertas e públicas, sempre com a
presença de senadores para dialogar sobre os efeitos nocivos da MP 927.
Os encontros digitais reforçam o trabalho que já está sendo feito junto às
lideranças partidárias e ao presidente do Senado Federal.

A Comissão de Organização dos
Empregados do Itaú (COE-Itaú) rei-
vindica reunião com o banco para
discutir a transformação de alguns
caixas em agentes de negócios. O
novo formato de atendimento co-
meça a ser testado em julho, em São
Paulo. O Movimento sindical quer
saber como ficarão os trabalhadores
que não forem eletivos à nova fun-
ção, como ficarão os gerentes
operacionais (GO) dentro das agên-
cias, como será a capacitação para
quem tem CPA 10 neste momento
de pandemia e quais serão os des-
dobramentos para quem não tem a
certificação.

A Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT) enviou ofício, nesta
segunda-feira (22), à Caixa Econô-
mica reivindicando a reabertura das
negociações da mesa unificada. O
pedido, que já foi feito em outros
momentos, foi motivado – desta vez
– pela convocação para o trabalho
presencial de empregados de diver-
sas áreas-meio, sem negociação com
as entidades que representam os
trabalhadores.

Multa de R$ 650 milhões
por sonegação fiscal

A Receita Federal multou em
650 milhões oito dos mais destaca-
dos empresários bolsonaristas. En-
tre as irregularidades está a simu-
lação de operações de compra e ven-
da de aeronaves e uso de documen-
tos falsificados para recolher contri-
buições previdenciárias. Um dos
multados é Salim Mattar, dono da
Localiza e secretário de Desestati-
zação e Privatização de Bolsonaro.
Já o dono da Havan, Luciano Hang
é o recordista em infrações e con-
testações no (Carf). Na Receita, a
Havan deve ao menos R$ 57,9 mi-
lhões. Há ainda R$ 13,2 milhões em
cobrança pela Procuradoria-Geral e
mais R$ 123 milhões parcelados
pelo Refis. Os dados foram publica-
dos pelo jornal Folha de S.Paulo.
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