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Assembleia definiu data e
critérios para o 9º Congresso
Em assembleia realizada no dia
19 de maio, na sede do sindicato,
foram definidos a data da realização do 9º Congresso dos Bancários
e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Dourados e Região MS; os
componentes da comissão organizadora do evento e, também, o regimento interno que orientará a
sua realização.
Conforme definido na assembleia o congresso será realizado
nos dias 24 e 25 de junho de 2022,
conforme o Regimento Interno discutido e aprovado pelos presentes
na assembleia.
A comissão organizadora do

congresso foi constituída pelo presidente do sindicato, Carlos
Alberto Longo, pelo diretor de formação, Laudelino Vieira dos Santos e, pela bancária aposentada da
Caixa, Leonice Francisco
Mariano.

O Ministério da Saúde anunciou neste domingo (22), que chegou ao fim o estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), provocado
pela pandemia da covid-19. Segundo o Governo Federal, a situação
se dá pelo avanço da vacinação e
de um cenário epidemiológico
“mais arrefecido”.
A nota da pasta diz que o Brasil, por conta da vacinação, registrou uma queda de mais de 80% na
média móvel de casos e óbitos pela
covid-19, em relação ao pico de casos causados pela variante
Ômicron, no início do ano. “O Bra-

sil sai da maior emergência sanitária que o mundo enfrentou com
o Sistema Único de Saúde (SUS)
mais forte”, diz trecho do anúncio.
A decisão se dá mesmo com a
chegada do inverno e a tendência
de aumento dos casos de covid-19
no país. A portaria que sustenta a
decisão foi assinada pelo ministro
da Saúde, Marcelo Queiroga, no
dia 22 de abril, e protocolada para
entrar em vigor no mês seguinte,
contrariando as recomendações da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), o que evidencia ser mais
uma decisão irresponsável do governo de Jair Bolsonaro.

Consulta Nacional
A Consulta da Campanha Nacional dos Bancários continua
disponível no site do sindicato
(banner no topo do site direciona
para a página online da consulta).
Quem ainda não respondeu, deve
participar. A consulta é um instrumento fundamental para sabermos o que a categoria pensa e
como quer que sejam as estratégias de mobilização e as prioridades de reivindicações que serão
negociadas com os bancos. São os
bancários e bancárias que devem
dizer como deve ser a campanha
que trata das questões sociais, de
saúde e salariais da categoria,
entre outras. Participe!

Prova de Vida
Covid: País registra aumento de casos e Funcef:
O prazo para os aposentados e
da Funcef que fazem
governo acaba com estado de Emergência pensionistas
aniversário em maio realizarem a

Um milhão vão para a extrema pobreza a cada 30hs

O ultraliberalismo atual é cruel. Enquanto uma pessoa ficou
bilionária a cada 30 horas no mundo desde o início da pandemia, um
milhão de cidadãos foram jogados na extrema pobreza. A estimativa
da Oxfam é de que 263 milhões de pessoas passem a viver em extrema
pobreza neste ano. O Brasil não foge à regra. A necropolítica
negacionista do governo Bolsonaro jogou quase 5 milhões de pessoas
na miséria total.
O país tinha 23 milhões de cidadãos vivendo abaixo da linha da
pobreza no início de 2020. Hoje são quase 28 milhões, aponta a FGV
(Fundação Getúlio Vargas). Quer dizer, pelo menos 13% dos brasileiros
sobrevivem com até R$ 290,00 por mês. Não à toa o número de pessoas
que passam fome disparou e chega perto dos 20 milhões.
Enquanto vira as costas para à imensa maioria da população, o governo Bolsonaro beneficia um seleto grupo. A fortuna dos ricaços cresceu e em dois anos o país ganhou 10 novos bilionários. Agora são 62.

prova de vida acaba no dia 31.
Obrigatório, o procedimento é
direcionado aos trabalhadores
que recebem pelo convênio com o
INSS/Caixa/Funcef. Caso seja
pensionista, não esqueça de considerar a data de aniversário do
titular do plano. Basta acessar o
aplicativo da Funcef para fazer a
prova de vida. Quem é aposentado da Caixa e não faz parte do convênio o trâmite não é o mesmo. Os
que se aposentaram e recebem
apenas o benefício do INSS devem
fazer a prova de vida seguindo as
orientações do Instituto.

Negro é maioria
Negros, nordestinos e em plantação de cana de açúcar são maioria entre os mais de 500 trabalhadores resgatados em condição análoga à escravidão pela Auditoria
Fiscal do Trabalho em 2022. Do
total, 84% se autodeclararam pretos ou pardos e 57% nasceram na
região Nordeste. A maioria das
pessoas (299) trabalhavam no cultivo de cana-de-açúcar. As outras
atividades com mais prevalência
nestas condições foram produção
de carvão vegetal (54 resgatados),
cultivo de alho (25) e a criação de
bovinos para corte (23).
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