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Mau exemplo: Bancos demitem e humilham
funcionários próximos da aposentadoria
O Sindicato dos Bancários de
Dourados recebeu com preocupação
as informações de demissões que
estão ocorrendo no setor bancário em
todo pais. Trata-se de demissão de
funcionários que estão prestes a se
aposentar.
Após o Itaú que demitiu um
funcionário com 28 anos e do Bradesco que demitiu uma companheira
de 13 anos no dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, agora foi a
vez do Santander que somente nesta
semana demitiu duas funcionárias
com mais de 28 anos de trabalho.
Além de ter de encarar a demissão
perto do período de estabilidade préaposentadoria, os bancários relatam
desrespeitos e humilhações no
momento do anúncio do corte.

Para o movimento sindical, essas
demissões têm caráter discriminatório em
que o foco principal são pessoas com
salários maiores, mais tempo de casa, muito
próximas de entrar na estabilidade préaposentadoria. O sonho de todo
trabalhador é um dia se aposentar, e quanto
está próximo de concretizar isso, o banco
arranca esse sonho.
É inaceitável essa postura do Santander
que, pensando apenas na redução de custo
e no lucro a qualquer preço, tratam dessa
forma pessoas que se dedicam ao banco e
como prêmio recebem a demissão nessa
fase da vida.
O trabalhador que estiver nessa
condição deve procurar o Sindicato para se
infor mar sobre a estabilidade pré aposentadoria e car atento para não ser
pego de surpresa.

O futuro da Funcef em suas mãos

A eleição para a nova diretoria da
Funcef termina nesta quarta-feira(4),
por isso quem ainda não votou precisa
participar, tem direito a voto os

integrantes da Funcef, da ativa e assistidos
do fundo de pensão da Caixa.
O Sindicato apoia a Chapa do
Participante, nº3, única capaz de devolver
poder de voto e voz aos participantes e que
luta pela defesa da Caixa 100% Pública.
Para votar na Chapa do Participante,
integrantes do fundo de pensão devem
acessar o Autoatendimento do portal da
Funcef ou o aplicativo da Fundação
(disponível na Apple Store ou na Play Store).

Sindicato apóia Chapa 2 para eleição da PREVI
Proteger o patrimônio dos quase
200 mil funcionários do Banco do
Brasil (BB) participantes da PREVI e
ampliar os seus direitos. Esses são os
compromissos da Chapa 2 – PREVI
para os Associados
O Sindicato dos Bancários de
Dourados, assim como a maioria das
entidades sindicais e associativas do
País, apoia a Chapa 2 – PREVI para os

Associados.
A eleição acontece de 18 a 30 de abril e
conta com cinco chapas inscritas. Os
funcionários da ativa podem votar pelo
SISBB e os aposentados e pensionistas,
funcionários cedidos e afastados,
autopatrocinados votam pelo site da PREVI,
pelo telefone (URA 0800), terminais de
autoatendimento do BB ou pelo aplicativo
no celular.

Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro

Governo Federal cancela
benecios de trabalhadores
e categoria bancária é a
mais atingida
Para não fugir a regra, o governo
federal(Temer) fez mais um ataque
aos direitos dos trabalhadores.
Dessa vez ele está tirando os
auxílios-doença e nas
aposentadorias por invalidez de
milhares de bene ciários. A ação
d e n o m i n a d a p e nte n o, e s t á
cancelando benefícios de
trabalhadores, principalmente
bancários, afastados e aposentados
em função de doenças
ocupacionais.
O INSS (Instituto Nacional de
Seguro Social) tem convocado
desde março os bene ciários para
realizar perícia médica. O PRBI
(Programa de Revisão de Benefícios
por Incapacidade) segue até o nal
do ano. Ou seja, o número de
trabalhadores prejudicados pode
crescer ainda mais.
A categoria bancária, uma das
mais acometidas por doenças
ocupacionais, como LER/Dor t
(lesões por esforço repetitivo e
distúrbios osteomusculares) e
transtornos psíquicos, a exemplo da
depressão e da síndrome do pânico,
tem sofrido.
Muitos funcionários que estavam
aposentados perderam os
benefícios por cancelamento,
p o ré m o m ov i m e nto s i n d i c a l
bancário alerta que os que estão
nessa condição precisam se atentar
para o direito à estabilidade, prevista
no acordo coletivo que pode chegar
a até 12 meses.

