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Assembleia na próxima segunda
delibera Orçamento do Sindicato

Protesto no Bradesco

Bancários de todo o país se
manifestaram, nesta terça-feira
(23), nas agências e regionais do
Bradesco em protesto contra demissões, cobrança de metas abusivas e a retirada das portas giratórias de segurança em diversas
unidades do banco. Em Dourados
o protesto foi com carro de som,
faixas e panfletagem na Agência
de Negócios Marcelino Pires, que
permaneceu fechada o dia todo.

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região convoca os trabalhadores do ramo financeiro de
sua base sindical para Assembleia
Geral Ordinária que se realizará
no dia 29/11/2021 (próxima segunda-feira) às 18h, quando estará em
pauta a Apreciação e Votação da
Previsão Orçamentária do Sindicato para o ano de 2022.
A assembleia se dará de forma
presencial na Sede do Sindicato, a
Rua Olinda Pires de Almeida, 2450
em Dourados, conforme edital de
convocação a ser publicado no site
do sindicato e respeitando todas as

medidas sanitárias de prevenção
ao contágio do Coronavírus.
Alô bancário, alô bancária, venha decidir junto com a direção da
entidade como será utilizado o seu
dinheiro no próximo ano!

Itaú, BB, Bradesco, Caixa e
Santander divulgaram os resultados de julho a setembro e mais uma
vez ficou visível que nenhuma crise, nem econômica nem sanitária,
atinge o sistema financeiro. No terceiro trimestre, o lucro líquido dos
cinco bancos foi de R$ 26,2 bilhões.
A alta de 36% em um ano foi impulsionada pela maior concessão
de crédito e por um salto nas receitas com tarifas. A maré sempre está

para peixe. O que não impediu que
o setor bancário demitissem milhares de pais e mães de família
neste período.
Além de ter encerrado as atividades de 1.343 agências na
pandemia de Covid-19, mesmo
com a economia de R$ 750 milhões
com as despesas administrativas,
por conta do trabalho remoto
implementado para segurança da
categoria.

bilhões entre janeiro e setembro, o
Itaú voltou a demitir dezenas de
empregados nos últimos dias. Os
desligamentos foram, na maioria,
de funcionários que voltavam da
licença médica em decorrência de
depressão, síndrome do pânico e
síndrome de burnout. Doenças ad-

A empresa também demitiu
empregados no período de reabilitação ou que ainda continuam em
trabalho remoto por serem do grupo de risco. Ainda houve funcionárias dispensadas ao voltar da licença maternidade. O movimento
sindical pede o fim das demissões.

Enquanto brasileiros ficam na
fila dos ossos nos açougues, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça-feira (23),
durante audiência na Câmara
dos Deputados, que não revela
seus lucros de uma offshore nas
Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal, por “medo de ser assaltado”. Durante seu depoimento, o ministro admitiu que usou a
offshore para fugir da cobrança de
impostos. É a cara desse governo.

de. Muitas vezes por preconceito, deixam de fazer exames preventivos
contra o câncer de próstata, uma das doenças que mais atingem o sexo
masculino. Uma das “desculpas” é falta de tempo para as consultas.
Mas, muita gente não sabe é que uma lei de 2018 prevê ausência do
serviço por até três dias para realizar exames preventivos de câncer. A
legislação altera o artigo 473 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e permite que o empregado deixe de comparecer ao trabalho sem
prejuízo no salário, em caso de realização de exames preventivos de
câncer devidamente comprovados.
Bancário, a campanha Novembro Azul é uma excelente oportunidade para agendar uma consulta e fazer os exames.

O Governo Bolsonaro, mais
uma vez, mente e descumpre as
promessas feitas à população. O
Auxílio Brasil começou a ser pago
na semana passada e o maior valor recebido foi de apenas R$
217,00 e não os R$ 400,00 anunciados. Isso acontece justamente
no momento em que milhões de
brasileiros mais necessitam de cobertura social do governo.

Lucros de R$ 26,2 bi no 3º trimestre

Demissões
voltam a assombrar no Itaú
Mesmo lucrando quase R$ 20 quiridas justamente no trabalho.

Terceirização no Santander
O Santander está abrindo
empresas e realocando trabalhadores da categoria bancária para
realizar os serviços bancários a
partir destas empresas. No entanto, como sendo de outras categorias. Com isso, o banco reduz direitos e salários pagos a estes trabalhadores. É uma verdadeira terceirização, que reduz a categoria e
achata as remunerações dos trabalhadores. Um absurdo para
uma empresa que registrou lucratividade de R$ 12,5 bilhões nos
primeiros nove meses de 2021.

Para o povo resta osso

mente: AuxíAusência para exames preventivos é um direito Bolsonaro
Homens normalmente são mais resistentes nos cuidados com a saú- lio Brasil só paga R$ 217
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