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Dia de Combate à Violência Contra a Mulher

Assembleia discute previsão
orçamentária nesta quinta (26)

Itaú deixa a desejar sobre o AGIR
A Comissão de Organização dos

Empregados (COE) do Itaú ava-
liou que o banco não dá resposta
satisfatória sobre as alterações do
programa Ação Gerencial Itaú de
Resultados (AGIR). A avaliação
ocorre depois de um ciclo de reuni-
ões entre os representantes dos
bancários e representantes do Itaú
e após reunião realizada no dia 20/
11. Para a COE, as explicações do
banco não foram convincentes.

além de cobrar mais transpa-
rência no AGIR, a COE cobra ajus-

te satisfatório do auxílio educação
e respostas sobre as mudanças na
área de negócios. Outro assunto
destacado foi sobre as demissões
que estão ocorrendo no Itaú.

A próxima reunião deverá
acontecer na semana que vem,
onde o tema teletrabalho será am-
plamente discutido, e a cobrança
de uma definição concreta sobre a
distribuição dos valores do auxílio
educação.

A matéria completa você lê no
site do sindicato.

O Sindicato dos Bancários de
Dourados e Região convoca todos
os bancários e bancárias associa-
das/os na sua base de atuação para
a assembleia geral ordinária de
previsão orçamentária para o exer-
cício de 2021 que será realizada
nesta quinta (26/11) na sede da en-
tidade, a partir das 17h30 em pri-
meira convocação e às 18h em se-
gunda convocação, conforme edital
de convocação publicado no jornal
DiárioMS e no site do sindicato.

A assembleia será realizada
respeitando-se as determinações
das autoridades sanitárias, em lo-

cal arejado, distanciamento entre
os participantes e disponibilidade
de álcool em gel e máscaras. Par-
ticipe e ajude a decidir onde e como
o seu dinheiro será utilizado pela
sua entidade de representação.

Organizado por várias mulhe-
res e com a participação de enti-
dades de trabalhadoras e do Comi-
tê de Defesa Popular, a partir das
15h, acontece uma manifestação
na Praça Antônio João, região cen-
tral da cidade.

O Ato “Mulheres contra todas
as Violências” faz parte dos 16 dias
de Ativismo contra as Violências
praticadas contra a mulher, que
está promovendo um ciclo de
Lives, que teve início no dia 30/11
vai até o dia 10/12.

O que é o 25 de novembro -
Em 25 de novembro de 1960, três
irmãs, Pátria, Minerva e Maria
Teresa Mirabal, foram assassina-
das na República Dominicana, por
forças militares do então ditador

Rafael Leónidas Trujillo. A data
foi assumida pelo movimento de
mulheres de todo o mundo como
Dia Internacional de Combate à
Violência Contra a Mulher.

Defesa dos Bancos Públicos
Com a constante ameaça de

privatização do governo Bolso-
naro, o Comitê Nacional em Defe-
sa da Caixa e diversas instituições
que defendem a manutenção das
empresas estatais lançaram um
manifesto em defesa dos bancos
públicos. O objetivo é chamar a
atenção da sociedade e buscar
apoio dos prefeitos eleitos em 2020
e também àqueles que estão no
segundo turno. O significado da
privatização no Brasil será a re-
dução drástica de recursos para o
desenvolvimento econômico e so-
cial do país.

Tuitaço denuncia demis-
sões no Bradesco

As manifestações nas redes
sociais contra os desligamentos no
Bradesco têm crescido a cada dia
e não vão parar. O banco tem de-
mitido milhares de trabalhadores
durante a pandemia. No tuitaço
desta terça-feira (24/11), os bancá-
rios utilizaram as hashtags
#QueVergonhaBradesco e
#QuemLucraNãoDemite nos
seus perfis nas redes sociais. Ban-
cários de todo o país precisam par-
ticipar ao máximo para divulgar
o protesto entre amigos e familia-
res para a mobilização crescer ain-
da mais. É necessário denunciar
os bancos que tiveram grandes
lucros em 2020 e não cumprem o
acordo com os bancários.

Covid 19 no Banco Itaú
A agência Centro do Banco

Itaú em Dourados registrou nes-
te final de semana, mais um caso
de contaminação pelo coronavírus
e se mantém fechada desde a se-
gunda-feira (23) cumprindo o pro-
tocolo. A agência já passou por
higienização e como a quantida-
de de funcionários é pequena, não
há revezamento e neste caso to-
dos os funcionários tiveram con-
tato com o funcionário que testou
positivo e foram orientados a fa-
zer a testagem e permanecer em
quarentena, o funcionário que tes-
tou positivo passa bem. A agência
só deverá voltar a atender no dia
03 de dezembro.


