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Hoje é dia de Luta no MB

Bradesco amplia testes do Covid 19

Fenaban não define testagemda categoria

COE se reúne com Itaú
Ação é fruto de cobrança do Movimento Sindical

Congressos do BB e CAIXA
Os funcionários da Caixa e do

Banco do Brasil vão debater neste fi-
nal de semana, por videoconferência,
as demandas específicas de cada ins-
tituição em encontros nacionais, para
construir a minuta de reivindicações
da campanha nacional 2020.

Os funcionários da CAIXA da
base de Dourados serão representa-
dos no 36º Conecef (Congresso Na-
cional dos Empregados da Caixa),
nos dias 10 e 11/07 pelo funcionário
da empresa e diretor do sindicato,
Benilson de Lázari. Ao todo, 280 de-
legados da ativa e aposentados/as
participam do evento.

Já os trabalhadores do BB serão
representados na 31ª edição do
CNFBB (Congresso Nacional dos Fun-
cionários do Banco do Brasil) entre
10 e 12/07, por Carlos Longo, Presi-

dente do Sindicato e funcionário do
banco. Entre ativos e aposentados
serão 212 delegados.

A 22ª Conferência Nacional dos
Bancários, onde se definirá a minu-
ta geral de reivindicações de toda a
categoria, vai acontecer no outro fi-
nal de semana, 17 e 18 de julho, e
terá a participação do Vice-presiden-
te do Sindicato e funcionário do Itaú,
Raul Lídio Verão.

O Bradesco anunciou nesta se-
gunda-feira (06/07) a ampliação das
cidades onde os bancários estão fa-
zendo os testes de Covid-19 nos lo-
cais de trabalho, desde o início de
julho. Nos casos de municípios com
mais de uma agência e com poucos
funcionários, a testagem será centra-
lizada numa agência só.

“A aplicação dos testes é uma das
reivindicações mais antigas do Co-
mando Nacional dos Bancários, des-

de o início da pandemia do
coronavírus”, afirmou Magaly
Fagundes, coordenadora Nacional da
Comissão de Organização dos Em-
pregados (COE) Bradesco.

Confira a lista das cidades da
base do Sindicato de Dourados que
terão os testes aplicados: Caarapó;
Deodapolis; Dourados; Fatima do
Sul, Glória de Dourados; Itaporã;
Maracaju; Nova Alvorada do Sul; Rio
Brilhante.

Mais uma vez Bolsonaro
ataca os trabalhadores

Em mais um ataque aos traba-
lhadores brasileiros, o presidente
Bolsonaro vetou trecho da lei 14020
que garantia a ultratividade dos
acordos e convenções coletivas du-
rante a pandemia causada pelo novo
coronavírus. Desta forma, diversos
direitos da categoria estão ameaça-
dos, como os tíquetes, vale trans-
porte e plano de saúde. O Movimen-
to Sindical já está em conversa com
parlamentares e pressionarão o Con-
gresso para que o veto seja derru-
bado. Neste momento de crise, é
fundamental que os trabalhadores
não fiquem à mercê das empresas,
como quer o governo mais uma vez.

Após meses aguardando a reali-
zação de exames de covid-19 os ban-
cários estão apreensivos com o au-
mento no número de casos em algu-
mas regiões, como em Dourados e
cidades vizinhas, por exemplo.

Cada dia de atraso são vidas em
risco. Ainda assim a Fenaban alegou
ao Comando Nacional dos Bancários
que não faz acordo com processo ju-
dicial em andamento. Total descaso
com a saúde da categoria.

A reunião, realizada no dia 30 de
junho, foi convocada após decisão fa-
vorável da Seção Especializada de
Dissídios Coletivos à Ação Civil Pú-
blica ajuizada pelo Sindicato dos Ban-
cários de Guaratinguetá, com pedi-

do de antecipação de tutela junto à
Vara do Trabalho de Guaratinguetá.
Foi pleiteada a concessão de medida
liminar para a realização de exames
nos bancários de sua base territorial,
além dos funcionários terceirizados
das agências bancárias e que testa-
ram positivo para a doença ou que
se afastaram por suspeita, como for-
ma de evitar a contaminação e dis-
seminação entre os demais funcio-
nários e clientes.

A decisão contempla toda a ca-
tegoria bancária e terceirizados em
âmbito nacional, mas está tempora-
riamente suspensa devido a uma
liminar interposta pelo banco
Santander.

Os funcionários do Banco Mer-
cantil do Brasil realizam, nesta quar-
ta (8/7), o Dia Nacional de Luta em
repúdio às demissões e em solidari-
edade às dezenas de pais e mães de
famílias que perderam seus empre-
gos em meio à pandemia do
coronavírus (Covid-19). A data será
marcada por série de intervenções
urbanas e mobilizações virtuais. Em
meio à pandemia, a instituição de-
mitiu cerca de 60 funcionários por
todo o Brasil.

A COE (Comissão de Organiza-
ção dos Empregados) do Itaú co-
brou, na reunião, por videocon-
ferência, nesta terça (7/7), mais in-
formações do banco sobre a migra-
ção de alguns caixas para a função
de agente de negócios. No encon-
tro também foi tratado sobre o home
office e sobre a cláusula 29 da CCT.
Matéria completa no site do sindi-
cato. www.bancariosms.com.br

CEE da Caixa orienta
A CEE (Comissão Executiva dos

Empregados) da Caixa orienta que
todos os infectados pela Covid-19
procurem o banco para que o mes-
mo emita a CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho). A contami-
nação por coronavírus é reconheci-
da como acidente de trabalho pelo
STF (Supremo Tribunal Federal). O
alerta vale para os bancários dos
outros bancos também.
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