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Bancários de Dourados estão
sendo vacinados nesta quarta

Segue campanha contra
exploração no Bradesco

Eleição da Funcef começa nesta
quinta-feira (22). Vote Chapa 1

Bancários, respondam à pesquisa
sobre sequelas da Covid 19

Sábado tem
#24JForaBolsonaro

Após muita pressão do Sindica-
to, a Prefeitura de Dourados final-
mente está vacinando os trabalha-
dores em bancos, bancários e
terceirizados remanescentes do
cronograma por idade. A imuniza-
ção acontece nesta quarta-feira
(21) das 7:30 às 17 horas no Cen-
tro de Convivência do Idoso, ao lado
do Complexo Esportivo Jorjão.

Para vacinar é preciso compro-
var vínculo empregatício. Os ban-
cários devem apresentar um dos
seguintes documentos: crachá,
holetite ou carteira de trabalho,
além de documento de identifica-
ção; já os terceirizados apresentam
declaração de trabalho em papel

timbrado e assinada pelo banco ao
qual ele é prestador de serviço,
acompanhada de documento de
identificação. O modelo de decla-
ração foi enviado via whatsapp
para os bancários, mas também
pode ser solicitado ao sindicato
pelo telefone 3422-4884.

Em parceria com a Unicamp
(Universidade de Campinas), o Co-
mando Nacional dos Bancários re-
aliza pesquisa para que a catego-
ria responda sobre as sequelas da
Covid-19. A pesquisa é direcionada
apenas aos bancários e as bancá-
rias que foram acometidos pela
doença. O estudo vai ajudar os
bancários que tiveram a doença a
entender as síndromes pós-Covid

e como o desempenho profissional
pode ser afetado. Com o resultado,
o movimento sindical poderá co-
brar, nas negociações com os ban-
cos, melhores condições de traba-
lho, além de solicitar a
implementação de políticas públi-
cas ao governo federal. Quem não
recebeu o link da pesquisa pode
solicitar ao sindicato pelo fone
3422-4884.

Entre esta quinta-feira (22) e sábado (24), acontecerá a eleição para
escolha dos Conselhos Deliberativo e Fiscal da Funcef. O pleito será
virtual e tem início às 11h do dia 22 e segue até 18h do dia 24 (Horário
de Brasília). A votação será on-line no autoatendimento, no site ou
aplicativo da Fundação. Quem tiver dúvida já pode tirar por meio do
site. Para acessar, os aptos a votar devem informar o CPF e a senha
pessoal do portal. Caso não se lembre da senha de acesso, é possível
recuperar no próprio site da Funcef.

Poderão votar, os participantes ativos, e os maiores de 18 anos com
benefício vitalício, que tenham se inscrito até 31 de janeiro de 2020 em
planos de benefícios administrados pela Fundação. Se as eleições fo-
rem definidas em primeiro turno, a posse ocorre até o dia 13 de agosto.
Em caso de segundo turno, o pleito será entre os dias 3 e 5 de agosto.

O Sindicato apoia a Chapa 1 – A Funcef é dos Participantes ,
formada por empregados ativos e assistidos que defendem o respeito, a
governança participativa, e um pleito transparente e democrático nos
espaços deliberativos e de tomadas de decisões no fundo de pensão.

Controle de jornada BB
Um grande avanço no contro-

le de jornada para os funcionári-
os do Banco do Brasil que estão
em trabalho remoto. O banco in-
formou que desde esta segunda-
feira (19), o acesso aos aplicativos
do MS Office 365 (Outlook, Teams
etc), realizado por meio de compu-
tadores próprios e celulares ou por
computador corporativo quando
acessado fora da rede do BB, es-
tará restrito ao horário da jorna-
da do funcionário, caso ele seja
sujeito ao ponto eletrônico.

Nesta quinta (22) às 11h no
horário de Brasília os funcionári-
os do Bradesco realizam tuitaço
com a #QueVergonhaBradesco ,
em mais uma etapa da campanha
iniciada na terça-feira da semana
passada contra a exploração na
empresa. O Bradesco, maior ban-
co privado do Brasil, acumula re-
cordes de lucros e também de des-
respeito aos trabalhadores e clien-
tes da instituição. Cada vez mais
ganha dinheiro às custas dos seus
funcionários e dos seus clientes e
retribui com metas abusivas, de-
missões, fechamento de agências
e falta de segurança nas unidades
de negócios. Participem!

A rejeição ao governo
Bolsonaro aumenta a cada dia.
No terceiro protesto nacional con-
tra Bolsonaro neste ano amplia a
adesão. São mais de 192 atos pelo
“Fora, Bolsonaro” confirmados
para o próximo sábado (24), em
centenas de cidades do Brasil e no
exterior. Em Dourados, mais uma
vez, puxado pelo Comitê de Defe-
sa Popular a manifestação acon-
tece na parte da manhã. A pauta
é pelo impeachment já, contra o
desemprego e a fome; pelo auxílio
de R$ 600 até o fim da pandemia;
vacina já para todos e todas e con-
tra a reforma administrativa e as
privatizações. Os protestos acon-
tecem nas ruas e, nas redes soci-
ais com a #24JForaBolsonaro.


