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BB é condenado por
assédio moral coletivo

Câncer de Prostata: Negro precisa ter mais cuidado

Informalidade dispara

Eleição de delegados/as
sindicais no BB e Caixa

A capitalização é uma farsa

O governo se mostra incapaz de
colocar em prática um projeto que
garanta a retomada do crescimento
econômico brasileiro. O que se apre-
senta é uma agenda ultraliberal,
com arrocho para o cidadão e
benesses para o mercado e as eli-
tes. Sem perspectivas de melhora,
o sonho de conseguir trabalho for-
mal fica cada dia mais distante para
milhões de pessoas que recorrem à
informalidade para, ao menos, so-
breviver. No ano passado, o número
de trabalhadores informais chegou
a marca dos 38,294 milhões, o mai-
or volume em sete anos.

Na ânsia de aumentar o lucro que
a capitalização pode gerar ao siste-
ma financeiro, o Santander promete
o que não pode. Em peça publicitá-
ria, o banco vende o regime como um
investimento com ganhos maravilho-
sos. A verdade é que o negócio é bom
somente para o sistema financeiro,
que utiliza o dinheiro investido para

aplicar em produtos mais rentáveis.
A capitalização, na maioria das

vezes, não rende nem mesmo o ne-
cessário para cobrir a inflação. Dian-
te da mentira, o Conar (Conselho
Nacional de Autorregulamentação
Publicitária) e o Procon (Programa de
Defesa do Consumidor vão ajuizar
processo judicial contra a campanha.

Regras para promoção pormérito
Na Caixa a Comissão Paritária da

Promoção por Mérito definiu as re-
gras para o ano-base 2019. Pontua-
ção máxima de 70 pontos.

Os critérios objetivos são: 20
pela conclusão dos três cursos pre-
vistos no Conquiste da unidade, 5
pontos para o PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupa-
cional) e outros 15 pontos para a
frequência medida pelo Sipon (Sis-
tema de Ponto Eletrônico).

O bancário pode alcançar até 10
pontos extras por meio de iniciati-
vas de autodesenvolvimento. Cada
curso feito e registrado no Siged dá
direito a dois pontos limitados a 10.

O sistema também considera cri-
térios subjetivos, que garantem até
20 pontos referentes à nota consoli-
dada na avaliação de competências
em 2019. Neste ano, o empregado
não pode ter mais de quatro faltas
sem justificativa.

As razões ainda são desconhecidas, mas homem negro apresenta risco
duas a três vezes maior do que o restante da população masculina, assim
como tem o dobro da probabilidade de morrer por conta da doença. A ocor-
rência desse tipo de câncer nos homens brancos acontece em geral a partir
dos 50 anos, porém em negros se dá entre 5 e 10 anos mais cedo.

Como método preventivo, os exames que os médicos recomendam são
o toque retal e a dosagem do PSA.

Dedicado ao combate ao câncer de próstata, o Novembro
Azul chama atenção dos homens negros, mais susceptíveis a
doença, que se apresenta de forma mais grave do que nos
brancos. Médicos recomendam o exame preventivo, principal-
mente após os 40 anos e quando há casos na família.

Bolsonaro ataca categoria bancária
Diante de diversos casos de as-

sédio moral, o Banco do Brasil foi
condenado a pagar indenização co-
letiva de R$ 600 mil, além de ser
obrigado a divulgar os termos da
decisão para todos os funcionários.
Porém, a instituição só tem propa-
gado a informação na rede interna
da Dipes. Segundo o Ministério Pú-
blico do Trabalho, as denúncias são
sobre retaliação a grevistas, desco-
missionamento como forma de pu-
nição pelo ingresso de ação judicial,
isolamento de empregado portador
de HIV e desrespeito à licença-ma-
ternidade. A condenação foi da 7ª
Vara do Trabalho em Brasília e con-
firmada pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região (DF/TO).

MP acaba com jornada de seis horas e
O presidente Bolsonaro assinou

nesta segunda-feira (11) uma Medi-
da Provisória (MP) que altera o arti-
go 224 do Decreto-Lei 5.452/1943
(Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT), que regula a jornada de tra-
balho da categoria. Pela MP, a jorna-
da de seis horas diárias e 30 horas
semanais será mantida apenas para
operadores de caixa. Para os demais
empregados, a jornada passa a ser
de oito horas. A MP também abre a
possibilidade de a categoria trabalhar
aos sábados, domingos e feriados.

PLR também será afetada
A MP permite que os bancos e

demais empresas estabeleçam uni-
lateralmente as regras de pagamen-
to da Participação nos Lucros e/ou
Resultados (PLR), sem a necessida-
de de negociar com a representação
da categoria nem de clausular as re-
gras na Convenção Coletiva de Tra-
balho (CCT). Afeta também a com-
pensação de horas trabalhadas, prê-
mios e gratificações e das relações
trabalhistas e sindicais.

As inscrições de candidatos/as a
eleição de Delegados/as Sindicais no
Banco do Brasil e na Caixa Federal
estão abertas e vão até a próxima
segunda-feira (18/11). As eleições
ocorrerão no período de 20 a 29 de
novembro de 2019, com mandato
dos eleitos de 17 de dezembro de
2019 a 16 de dezembro de 2020. A
figura do delegado sindical é con-
quista de Campanha Nacional e tem
sido fundamental para auxiliar o
Sindicato na organização dos ban-
cários. A missão dos delegados é
trazer demandas específicas de
agências e departamentos para co-
brarmos soluções dos dois bancos.

permite trabalho aos sábados e domingos
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