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Eleição de Delegados
Sindicais no BB e Caixa

Novembro Azul: Atitude de homem é se cuidar
Itaú: Lucro exorbitante

Bradesco quer fechar 450 agências

BB aceita proposta da Cassi

Bradesco lucra 19,2 bi

A campanha Novembro Azul é voltada para reforçar a importância da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Só em 2018,
foram registrados 68 mil novos casos, segundo o INCA (Instituto Nacional
do Câncer), é o segundo câncer mais recorrente entre o sexo masculino.

Homens a partir dos 50 anos são as principais vítimas da doença. Quem
tem parente de primeiro grau, como pai, irmão ou filho, que já foi acometi-
do pelo tumor deve ficar atento por ser um fator de risco. Outros fatores
são excesso de gordura corporal, exposição a aminas aromáticas, comuns
nas indústrias químicas, mecânica e de transformação de alumínio, arsênio,
produtos de petróleo, motor de escape de veículo, os HPA (hidrocarbonetos
policíclicos aromáticos), fuligem e dioxinas.

Na fase inicial, o câncer de próstata é silencioso. Por não apresentar
sintomas, muitos pacientes não percebem que estão com a doença. Em fase
avançada, os indícios mais comuns são dificuldade e necessidade de urinar
mais vezes durante o dia ou a noite, diminuição do jato, e sangue na urina.

A campanha alerta que a melhor forma de prevenção é manter hábitos
saudáveis. Uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais
integrais, e com menos gordura, diminuiu o risco de câncer, além de com-
bater outras doenças crônicas. Isso aliado a pratica de atividade física.

Caixa abre novo PDVapesardo défict
Sem realizar novas contratações,

a Caixa quer reduzir ainda mais o
quadro de empregados. Na última
quarta-feira (30/10), a empresa
anunciou a abertura de um novo PDV
(Programa de Demissão Voluntária)
para mil empregados.

A Caixa Econômica determinou
que os inscritos no PDV vigente não
podem participar. Também não po-
derá haver migração de data de um

programa para o outro. Este é o se-
gundo PDV lançado pelo banco só
neste ano.

Para os bancários que preferem
continuar nas atividades, a abertu-
ra de um novo PDV significa sobre-
carga de trabalho, já que essa é a
rotina das agências, e com a ausên-
cia dos colegas, sem previsão de no-
vas contratações, a situação tende a
piorar ainda mais.

Apesar de ter lucrado R$ 19,24
bilhões entre janeiro e setembro, o
Bradesco anunciou que vai fechar
cerca de 300 agências em 2020.

De acordo com o presidente do
banco, Octavio de Lazari Junior, a
empresa ainda vai encerrar as ativi-
dades de 150 unidades bancárias
neste ano, totalizando 450 até o pró-
ximo ano. Em setembro, a organiza-
ção financeira possuía 4.567 agênci-

as no país.
A política do Bradesco tem sido

de cortes. A empresa lançou recen-
temente um PDV e mais de 3 mil tra-
balhadores aderiram ao Programa
de Demissão Voluntária. Como quer
economizar com absolutamente
tudo, o banco não deve repor as va-
gas deixadas, o que vai gerar ainda
mais sobrecarga entre os bancários.
Inaceitável.

Associados devem apreciar proposta até o fim do ano
Depois de muitas discussões e

ameaça de intervenção ao plano de
saúde por parte da ANS, o Conselho
Diretor do BB aprovou a nova pro-
posta de reforma estatutária do pla-
no de saúde. O documento foi
construído pelas entidades represen-
tativas dos funcionários e apresen-

tada ao Banco do Brasil pelo Conse-
lho Deliberativo da Cassi. Agora, é
necessário a anuência dos associa-
dos. Se aprovada, está previsto um
aporte adicional de até R$ 588 mi-
lhões ainda neste ano para a Cassi.

Mais detalhes e a proposta com-
pleta no site do sindicato .

O Sindicato abre um novo pro-
cesso eleitoral para escolha de de-
legados sindicais na Caixa e Banco
do Brasil, com mandato entre 17 de
dezembro de 2019 a 16 de dezem-
bro de 2020. O prazo de inscrições
de candidatos vai do dia 11 a 18 de
novembro de 2019. As eleições
ocorrerão no período de 20 a 29 de
novembro de 2019. O delegado sin-
dical é o elo entre o sindicato e a
base, representa os interesses dos
trabalhadores no local de trabalho.

É chegada a vez do Bradesco
anunciar lucro recorde em meio ao
caos político e econômico brasileiro.
O balanço parcial do segundo maior
banco privado do país alcançou R$
19,24 bilhões entre janeiro e setem-
bro. A bonança não impediu que o
banco fechasse 119 agências e 13
postos de atendimento (PA) no pe-
ríodo. A sobrecarga de trabalho,
pressão para bater metas e o assé-
dio moral também são frequentes.

Negociação com o Itaú
A reunião do GT (Grupo de Tra-

balho) de Saúde do Itaú terminou
com sinais de avanços, na quarta-
feira (30/10). A direção do banco
prometeu priorizar as reivindicações
apresentadas pelo movimento sin-
dical desde 2016. Uma das questões
diz respeito ao contracheque do fun-
cionário afastado, zerado até que a
dívida seja quitada.

O lucro líquido do Itaú disparou
e bateu na casa dos R$ 21,067 bi-
lhões entre janeiro e setembro. O
crescimento é de 9,4% na compara-
ção com o mesmo período de 2018.
Basta ler a declaração do presiden-
te para confirmar o alinhamento e
entender o empenho dos bancos na
agenda regressiva do governo.
Candido Bracher, afirmou que “nos
preparamos para colher os benefí-
cios da melhora que projetamos
para o ambiente econômico, decor-
rente da aprovação da reforma da
Previdência e da continuidade da
agenda de reformas, concessões e
privatizações”. O trabalhador pena.
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