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Na Caixa, campanha de
vacinação é para todos

Negociação sobre aditi-
vo no Santander

Comando garante negociação

Sindicato convoca eleição 2020
Inscrição de chapas vai de 27/04 a 07/05/2020

O voto será em sistema eletrônico através de site

O Sindicato através da Comissão
Eleitoral, eleita em assembleia reali-
zada no dia 20 de abril de 2020, di-
vulgou na segunda-feira (27/04) no
Jornal Correio do Estado o edital de
convocação para as eleições da pró-
xima diretoria do Sindicato dos Ban-
cários e Trabalhadores do Ramo Fi-

nanceiro de Dourados e Região.
A partir da publicação do edital

(27/04) teve início o período para re-
gistro de chapas, seguindo as deter-
minações do estatuto. O prazo será
encerrado em 7 de maio ( Art. 59).

A ELEIÇÃO está marcada para
ocorrer nos dias 19 e 20 de maio.

Este ano a eleição será diferente.
Obedecendo as recomendações da
OMS (Organização Mundial da Saú-
de) de isolamento social para conter
o avanço da Covid-19, o Sindicato e
a Comissão Eleitoral vão disponibili-
zar um canal digital (site) para que
os associados possam exercer o di-
reito ao voto.

A votação será pelo site- https://
votobancarioms.elejaonline.com -

que está em fase de ajustes para que
seja disponibilizado para a catego-
ria. Cada eleitor irá receber por e-
mail e SMS, o link para votar e uma
senha provisória. Para acessar o site
o eleitor irá usar o seu CPF e a senha
provisória, que através do site po-
derá ser alterada pelo mesmo. Após
esses procedimentos estará apto a
exercer o seu direito ao voto nos dias
19 e 20 de maio de 2020.

A Caixa iniciou a campanha de
vacinação contra a gripe. Têm direi-
to todos os empregados e aposen-
tados, mesmo os que não estão in-
clusos no Saúde Caixa podem tomar.
Em algumas cidades, a vacinação
ocorre por meio de redes credencia-
das do Saúde Caixa. O bancário tam-
bém pode escolher o local para se
vacinar, com a garantia de reembol-
so no limite de R$ 80,00.

A COE (Comissão de Organiza-
ção dos Empregados) esteve em reu-
nião com a direção do Santander, na
segunda (27/04), por meio de video-
conferência, para tratar das reivin-
dicações do acordo aditivo. Nesta
quinta (30/04), a proposta final será
encaminhada para os sindicatos e
federações, para serem apreciadas
pelos funcionários e, se aprovada a
assinatura do acordo deve aconte-
cer no dia 18 de maio. A matéria
completa com os detalhes da nego-
ciação está no site do sindicato.

Nota de falecimento
É com imenso pesar que o Sindicato dos

Bancários de Dourados e Região comunica o
falecimento da bancária Djanira Pereira da
Silva Chaves, ocorrido na última segunda-fei-
ra (27/04), vítima de AVC.

O Sindicato presta condolências aos fami-
liares e amigos neste difícil momento de dor
e prematura partida.

Funcionária do Banco do Brasil, a bancá-
ria deixa uma história de luta em defesa dos
trabalhadores do banco e de grandes contri-
buições para o movimento dos empregados.

Djanira atuou como delegada sindical nas Agências do BB em Douradina
e na Agência Centro Centro de Dourados, além de ser militante das políti-
cas públicas de promoção da Igualdade Racial. Atualmente ela trabalhava
na Ag. Marcelino Pires. Com certeza, deixou saudades por onde passou.

No dia em que as negociações em
decorrência da pandemia do
coronavírus (Covid-19) completam
cinquenta dias em busca de preser-
var a vida dos bancários, o Comando
Nacional dos Bancários e a Federa-
ção Nacional dos Bancos voltaram a
se reunir, por videoconferência.

O tema desta terça-feira (28) foi
a garantia da manutenção da mesa
de negociação permanente. Os re-
presentantes dos bancários cobra-
ram o compromisso dos bancos de
não implementar alterações previs-

tas das medidas provisórias 927 e
936, sem negociação prévia com o
movimento sindical. Os bancos acei-
taram que para qualquer modifica-
ção do que está sendo feito agora,
será convocada uma negociação.

Foram discutidos ainda, EPIs,
organização de filas, disponibilização
de testes para a categoria em caso
de suspeita de contagio, além da
ultratividade.

A matéria completa sobre a
nogociação de ontem, você confere
no site do sindicato.

Na reunião desta terça (28/04)
os representantes dos bancários
também voltaram a cobrar a ultrati-
vidade dos direitos garantidos na
Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) da categoria, que vence em
31/08/2020. A ideia é que os direi-
tos da categoria sejam mantidos até
que haja a assinatura de uma nova
CCT, dada a impossibilidade de
construir uma pauta de reivindica-
ções para debater com os bancos até
setembro. Como em outras ocasiões,
a Fenaban disse que ainda não tem
uma posição a respeito do assunto,
porém vai analisar a situação.

Ultratividade da CCT

Tudo para os banqueiros
Se por um lado o governo fede-

ral “fecha os olhos” para proteger
os trabalhadores e os mais vulnerá-
veis da Covid19, por outro, se es-
força para garantir recursos para os
banqueiros. Instrução normativa da
Secretaria Especial da Receita Fede-
ral reduz de 20% para 15% a
alíquota de CSLL cobrada dos ban-
cos, referente a 2019.
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