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Segurança Bancária é tema de
Audiência Pública nesta quinta

Na sexta, Reforma da Previdência
também será debatida em Dourados

Site: www.bancariosms.com.br - Facebook: www.facebook.com/bancariosms

Representantes de sindicatos e
movimentos sociais participam, nes-
ta sexta-feira (24/03) de uma Audi-
ência Pública que será realizada na
Câmara Municipal de Dourados para
debater a Reforma da Previdência,
proposta pelo governo federal.

O evento será coordenado pelo
Comitê Regional de Defesa Popular
e tem como objetivo debater a refor-
ma proposta pelo governo Federal
que segundo os organizadores atin-
ge e prejudica os direitos de todos
os trabalhadores do país.

Entre outras atividades do Comi-
tê que já realizou um grande Ato
Público no dia 15 de março em Dou-
rados e fizeram acampamento em
frente ao escritório do Deputado Fe-
deral Geraldo Resende, o objetivo é

Problemas a rodo no
Banco do Brasil

Justiça manda Temer
provar déficit na Previ-
dência Social

Brasil mobilizado contra a terceirização

A segurança é uma das maiores
preocupações da categoria bancária.
Não é de hoje que o movimento sin-
dical tem cobrado das instituições fi-
nanceiras mais investimentos nesta
área. O problema é que os bancos
investem muito mais na segurança
de seu patrimônio e dinheiro e deixa
a desejar quando o assunto é prote-
ger a vida das pessoas.

Segundo dados da Contraf-CUT e
da CBTV, com apoio técnico do
Dieese, o número de mortes em as-
saltos a bancos cresce ano a ano. Em
2011, foram 49 vítimas fatais. No ano
seguinte, o número saltou para 57,

em 2013 cresceu para 65 e, em
2014, chegou a 66.

Por isso, o Deputado Estadual e
diretor do Sindicato dos Bancários
de Dourados e Região-MS, João
Grandão (PT), realizará uma Audiên-
cia Pública na Assembleia Legislativa
(AL/MS) nesta quinta-feira, (23/03),
com início às 13h, para discutir e
aprofundar o tema com a categoria
e com as entidades de segurança.

A Audiência Pública é aberta a
participação de toda a sociedade. O
Sindicato dos Bancários de Doura-
dos e Região estará presente atra-
vés de sua diretoria.

mobilizar o maior número de pesso-
as para esclarecer, tirar dúvidas e
assegurar direitos de todos os con-
tribuintes. A audiência pública con-
tará com várias lideranças sindicais,
sociais e políticas e terá como uma
das palestrantes a economista do
Dieese/MS, Andréia Ferreira.

CONVITE: Todos/as os bancári-
os/as estão convidados a participar
deste evento que será de muito es-
clarecimento. Segundo o Presiden-
te do Sindicato, Ronaldo Ferreira Ra-
mos, o tema é de suma importância
e de interesse de toda a categoria
bancária, assim como de toda a clas-
se trabalhadora do país.

A Audiência começara as 19h e
será realizada no plenário da Câma-
ra Municipal de Dourados.

O ano de 2017 tem sido dureza. As atenções nesta semana se voltam
para o projeto de lei que libera a terceirização nas relações de trabalho. O
presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), queria votar o pro-
jeto nesta terça-feira (21/03). Mas, não conseguiu.

A forte mobilização do movimento sindical dos trabalhadores de todo o
país evitou, a votação do PL 4302/98, que libera totalmente a terceirização
sem limites. A proposta acaba com a CLT (Consolidação das Leis Traba-
lhistas), como férias, seguro-desemprego e 13º salário, reduz a remunera-
ção e enfraquece as mesas de negociações das categorias.

A votação foi adiada e está prevista para esta quarta-feira (22). Aten-
dendo ao chamado da Contraf-CUT, os bancários de todo o Brasil perma-
neceram em Brasília no enfrentamento à tramitação do PL. Centrais pres-
sionam para tirar o referido projeto da pauta.

Trabalhar no Banco do Brasil
está cada dia mais difícil. Ser
correntista também. As agências
estão sem qualquer estrutura de
atendimento. O caos é resultado do
processo de desmonte, promovido
pelo governo Temer. Nas unidades
são inúmeros os problemas. O su-
foco que já era grande, depois da
reestruturação com cortes de fun-
cionários, tornou-se insuportável.
As reclamações dos trabalhadores
é constante e o sindicato estará
agendando reunião com o superin-
tendente regional nos próximos
dias par tratar do assunto.

A 21ª Vara Federal da Seção Ju-
diciária do Distrito Federal deferiu,
parcialmente, pedido de liminar for-
mulado pela Federação Nacional
dos Servidores da Justiça Federal e
do Ministério Público Federal
(Fenajufe) contra a União, para que
o governo de Michel Temer com-
prove a veracidade dos dados fi-
nanceiros que embasam a afirma-
ção de que, atualmente, o sistema
de Previdência Social é deficitário
em R$ 140 bilhões. A decisão foi
publicada pela Justiça Federal no
início da noite da segunda-feira 20.

Terceirização pode ser o
fim dos concursos

Milhões de brasileiros hoje acre-
ditam que o concurso público é a
luz no fim do túnel para um empre-
go valorizado com estabilidade e
respeito à legislação trabalhista.
Porém, vale alertar que, com a li-
beração da terceirização até mes-
mo nas atividades-fim das empre-
sas e órgãos públicos, até os con-
cursos podem acabar. Isto porque
os projetos de lei PLC 30/2015 (ex
PL-4330/2004) e PL 4302/1998 em
tramitação no Congresso, apoiado
por parlamentares vinculados ao
empresariado industrial e financei-
ro, podem liberar a terceirização de
todas as formas, liquidando com o
funcionalismo público do país.
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