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Dia Nacional de Luta contra a
onda de demissões no Bradesco

Interesses privados mo-
vem o impeachment

GT de Saúde é instalado
oficialmente no Itaú

Posse da Diretoria

‘Medidas são estelionato’

Comando orienta mobilização

O Bradesco eliminou 1469 pos-
tos de trabalho, de janeiro a março
deste ano. O número contrasta com
o  lucro de R$ 4.113 bilhões alcan-
çados no mesmo período.

Redução injustificável. Apenas
com a receita de prestação de ser-
viços e tarifas, a empresa cobre
137,1% das despesas de pessoal.

Por isso, o banco será cobrado du-
rante negociação, com a COE (Co-
missão de Organização dos Empre-
gados), nesta quarta-feira (25/05),
em São Paulo. O Presidente do Sin-
dicato, Janes Estigarribia, que re-
presenta a Fetec-CUT/CN na COE do

Bradesco participa da negociação.
PROTESTO:PROTESTO:PROTESTO:PROTESTO:PROTESTO: Também nesta quar-

ta, os funcionários do Bradesco em
todo o país realizam Dia Nacional
de Luta contra as demissões.

Em DouradosEm DouradosEm DouradosEm DouradosEm Dourados o protesto aconte-
ceu das 8 às 11h, nas Agências
Centro e Prime, que tiveram a
abertura atrasada em uma hora.

Na negociação com o banco, des-
ta quarta, também serão debati-
dos, além das dispensas, a minuta
específica. Ponto eletrônico e va-
lorização dos funcionários. Certa-
mente, o freio nas demissões será
prioridade.

A data base dos bancários é 1º
de setembro. A campanha salarial,
no entanto, começa cedo. Preocu-
pado com os reflexos da conjuntura
política para a categoria, o Coman-
do Nacional se reuniu, nesta terça-
feira (24/05), em São Paulo.

Foram discutidas a consulta da
campanha, a ser realizada em bre-
ve, além do alerta para que os ban-
cários fiquem atentos as manobras
do Parlamento, que tentam flexibi-
lizar direitos, aprovar a terceiriza-

ção e atacar a organização sindical
O Comando decidiu também ori-

entar a participação dos sindicatos
e federações  no ato em defesa das
estatais, marcado para o dia 6 de
junho, no Rio de Janeiro, e no  se-
minário em defesa dos bancos pú-
blicos, previsto para o dia 17 de
junho, em São Paulo.

Todos devem participar também
das atividades e paralisações
convocadas pela Frente Brasil Po-
pular e Frente Povo Sem Medo.

da diretoria e do conselho fiscal do sindicato, eleitos no pleito do dia 19
/05, que irá acontecer em duas datas, conforme o calendário abaixo:

A Comissão Eleitoral convida todos os
trabalhadores no ramo financeiro de Dou-
rados e Região para as cerimônias de posse

Posse OficialPosse OficialPosse OficialPosse OficialPosse Oficial – Dia 31 de maio de 2016, às 18h, na sede do Sindicato
dos Bancários, a Rua Olinda Pires de Almeida, 2450 em Dourados.

Posse SolenePosse SolenePosse SolenePosse SolenePosse Solene – Dia 03 de junho de 2016, a partir das 19h, na ADUF
(Associação dos Docentes da UFGD), Rua Passo Fundo, 290 no Jd. Uni-
versitário em Dourados (Rua da Veterinária da Unigran).

Porta aberta para as privatizações
Os projetos do “governo” Temer

e Renan Calheiros, Ponte para o Fu-
turo e Agenda Brasil, respectiva-
mente, reafirmam que é tempo de
retrocesso no país. Com bases em
políticas neoliberais, medidas
abrem caminhos para o aumento da

desigualdade social, afetando em
cheio os direitos trabalhistas.

Uma das mais preocupantes é a
Medida Provisória 727, que reto-
ma o processo de desestatização da
economia ao entregar as empresas
estatais para iniciativas privadas.

Segundo pesquisa do Ibope In-
teligência, sobre a motivação do
processo de impeachment da
presidenta Dilma Rousseff, 63%
da população afirmam que depu-
tados e senadores atuaram em
seu próprio benefício ou de parti-
dos e instituições privadas. Ape-
nas 23% acreditam que os parla-
mentares foram motivados por
interesses do país e da popula-
ção. Os entrevistados que consi-
deram as duas motivações somam
8%. Os que não sabem ou prefe-
riram não responder são 7%.

Em reunião nesta terça-feira
(24/05), entre o banco Itaú e a Co-
missão de Organização dos Em-
pregados (COE), na sede da insti-
tuição financeira, em São Paulo,
foi instalado oficialmente o GT
(Grupo de Trabalho) de Saúde e
Condições de Trabalho. Na oca-
sião, os representantes dos traba-
lhadores e do banco formalizaram
um calendário periódico de reu-
niões de 15 em 15 dias.

Em nota, a Central Única dos
Trabalhadores (CUT) critica as me-
didas econômicas divulgadas nes-
ta terça-feira (24/05): “Confiscam
Direitos dos Trabalhadores” em
critica as medidas econômicas
anunciadas pelo “governo” Temer:
“estão colocando em prática as
propostas que os empresários e o
sistema financeiro exigiram” e
“representam um ataque direto as
conquistas e os direitos da classe
trabalhadora brasileira”. A ínte-
gra da nota está no no site.

Participe do 6º EEBAN-MS
O 6º Encontro Estadual dos Ban-

cários aconte nos dias 03 e 04/06.
A sua participação é de suma im-
portância. A plenária final será
no sábado pela manhã, justamente
para facilitar a participação do(a)
bancário(a) de base. Participe! Os
temas são todos do seu interesse.


