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Reforma passa na CCJ

Negociação Santander

1º de maio terá ato em Dourados
contra a Reforma da Previdência

Brasileiros consomem veneno

Ação da Caixa será julgada hoje

Pesquisa quer saber opinião dos bancários

Funcionários aprovam
relatório anual da Cassi

Os associados da Caixa de As-
sistência aprovaram o Relatório
Anual da Cassi de 2018. Foram
34.165 votos a favor e 17.602 con-
tra. Ainda tiveram 8.317 votos em
branco e 10.452 nulo. Um acordo
que equilibre a situação financeira
da Cassi foi negociado entre enti-
dades sindicais e associativas, com
a participação dos diretores eleitos,
e o Banco do Brasil. O documento
deve ser deliberado o quanto antes,
já que a votação acabou.

O Sindicato dos Bancários de Dourados e Região-MS quer saber a opi-
nião da categoria, sobretudo, sobre a reforma da Previdência. Os diretores
do Sindicato têm percorrido as agências desde a semana passada para en-
tregar os questionários aos bancários/as. A consulta é nacional e está sen-
do feita com os bancários em todo o país.

Além da reforma da Previdência, que necessita de ampla mobilização
dos trabalhadores para que seja barrada, a pesquisa também tem ques-
tões sobre saúde do trabalhador e o desmonte dos bancos públicos.

A consulta será finalizada em maio. Mas, é bom responder logo. Após a
coleta, as informações serão tabuladas pelos sindicatos e federações em
todo o Brasil e divulgadas na Conferência Nacional dos Bancários, que acon-
tece de 2 a 4 de agosto, em São Paulo.

O Dia Internacional do Trabalha-
dor será marcado em Dourados por
protestos contra a Reforma da Pre-
vidência que tenta impor perdas
irreparáveis para a classe trabalha-
dora. A organização do movimento
está a cargo do Comitê de Defesa
Popular com a participação dos mo-
vimentos sociais e sindicais, entre
eles o Sindicato dos Bancários.

Na programação um “bicicletaço
contra a reforma”, com concentração
a partir das 14:30h no Parque do
Lago e percurso até o Parque Rego
D´água, onde o movimento sindical

estará reunido com carro de som e
esclarecimento à população e coleta
de assinaturas em abaixo assinado
contra a Reforma da Previdência.

ATO HISTÓRICO EM SP
Pela primeira vez, a CUT e de-

mais centrais sindicais – Força Sin-
dical, CTB, Intersindical, CSP-
Conlutas, Nova Central, CGTB, CSB
e UGT -, além das frentes Brasil Po-
pular e Povo sem Medo, estarão jun-
tas em um grande ato unificado do
Dia do Trabalhador, no Vale do
Anhangabaú, em São Paulo, a partir
das 10 horas.

Com 48 votos a favor a Comis-
são de Constituição e Justiça admi-
tiu a constitucionalidade de refor-
ma da Previdência e fez o processo
superar a primeira fase de sua
tramitação na Câmara. A proposi-
ção teve 18 votos contrários e ne-
nhuma abstenção. O presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, comemorou
muito o resultado. Nos bastidores,
ele operou com os representantes
do governo e compactou a maioria
a favor da admissibilidade da refor-
ma previdenciária de Bolsonaro.

Mudança dos vale alimentação/
refeição para o Ben Visa Vale, au-
mentos anuais e excessivos do pla-
no de saúde e o novo cargo de Ge-
rente de Negócios e Serviços. Esses
são os pontos que a COE (Comissão
de Organização dos Empregados) do
Santander vai cobrar ao banco na
reunião desta quinta-feira (25/04).
O encontro acontece às 14h, em SP.

Está marcado para hoje, às 14h,
o julgamento da ação civil pública
que obriga a Caixa a contratar pes-
soas com deficiência, de acordo com
a Lei 8.213/91. O julgamento será na
6ª Vara do Trabalho do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 10ª Região.

A ACP quer que a Caixa cumpra
a cota de contratação de PCDs atra-

vés da convocação dos aprovados no
concurso de 2014. A lei estabelece
que as empresas com mais de 1 mil
trabalhadores tenham 5% dos car-
gos ocupados por pessoas com defi-
ciência ou reabilitados, o índice na
empresa é de apenas 1,42%, um
déficit de 3.500 pessoas. A Caixa já
foi condenada em 1ª instância.

Negociação com o Itaú
Para discutir emprego e o fecha-

mento de agências do Itaú em todo
o país, acontece reunião no dia 7 de
maio com os representantes dos
bancários e a direção do banco, em
São Paulo. O encontro será às 10
horas. Na última reunião, os funcio-
nários apresentaram dados com a
quantidade de admissões e de de-
missões, comprovando que a
rotatividade é alta. Em 2018, a prá-
tica chamada de turnover foi de
10%, 3.618 funcionários.

O uso de agrotóxicos nas lavou-
ras tem chegado até as torneiras dos
brasileiros. De acordo com dados do
Ministério da Saúde, uma em cada
quatro cidades do país consome
água contaminada por produtos quí-
micos utilizados na agricultura.

No total, 1.396 municípios apre-
sentaram 27 pesticidas nas águas,
baseadas nas amostras coletadas.
Dos agrotóxicos detectados, a Anvisa
(Agência Nacional de Vigilância Sa-

nitária) classifica 16 como altamen-
te tóxicos e 11 podem causar doen-
ças crônicas como o câncer.
AUDIÊNCIA PÚBLICA QUINTA

Nesta quinta (25/04), às 18h30,
a Câmara Municipal de Dourados re-
aliza Audiência Pública “Os Impac-
tos dos Agrotóxicos na Saúde Cole-
tiva”, a palestrante é a Drª Fernanda
Savicki de Almeida, Pesquisadora
em Saúde Pública da Fiocruz/MS. A
proposição é do Vereador Elias Ishy.
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