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Tuitaço vai cobrar con-
tratações na Caixa

Prova de vida na Funcef

Petrobrás pagará para
entregar Usina de Xisto

Quinta tem assembleia da Poupex

População brasileira deve manter
cuidados contra o coronavirus

Novembro Azul: atenção a saúde dos homens

Todos os trabalhadores da
Poupex (Associação de Poupança
e Empréstimo) da base do Sindica-
to dos Bancários de Dourados e
Região estão sendo convocados a
participar da assembleia, nesta
quinta-feira (18), das 7h às 17h.

Os empregados vão decidir so-
bre a deliberação acerca da nego-
ciação sobre o ACT (Acordo Coleti-
vo de Trabalho) de forma remota,
através do site https://
bancarios.votabem.com.br/.

Além da negociação do ACT,
também será definido na assem-
bleia o aditivo que os trabalhado-
res têm direito. Ambos têm valida-

de de dois anos, tendo início no dia
1º de setembro de 2020 a 31 de
agosto de 2022.

É fundamental que os traba-
lhadores da Poupex participem,
para que a decisão possa represen-
tar interesse de todos.

O prazo para a prova de vida
na Funcef dos aposentados nasci-
dos em novembro termina no pró-
ximo dia 30. Pensionistas devem
considerar a data de nascimento
do titular do plano. O procedimen-
to é realizado através do aplicati-
vo da Fundação. A prova de vida
é obrigatória para todos os aposen-
tados e pensionistas da Fundação,
inclusive para os que recebem
pelo convênio INSS/Caixa/
Funcef. A não realização do pro-
cedimento pode levar à suspensão
do pagamento do benefício.

Os cuidados contra a Covid-19
têm de continuar. Pesquisadores
da Fiocruz (Fundação Oswaldo
Cruz) recomendam o uso de más-
cara e distanciamento, enquanto a
imunização está abaixo de 80%.
Atualmente, está em 60%.

O alerta acontece no momento
em que várias regiões do país reto-
mam algumas atividades normal-
mente como aulas 100% presen-

ciais e eventos que já ocorrem com
lotação máxima.

O boletim destaca que os índi-
ces de vacinação ainda estão dis-
tantes do patamar considerado
“ideal”. Há uma quantidade ex-
pressiva de pessoas que precisam
tomar a segunda dose ou dose de
reforço. Até 25 de outubro, mais de
14 milhões estavam “atrasados”
para completar a imunização.

Como parte do desmonte pro-
movido pelo governo Bolsonaro, a
Petrobras terá de pagar uma
quantia milionária para que ca-
nadenses fiquem com a Usina SIX
(Unidade de Industrialização do
Xisto), que fica no Paraná. Apesar
de ser a única empresa que explo-
ra o minério no país, na operação
de venda para o capital estrangei-
ro, a petrolífera nacional terá de
desembolsar mais de R$ 361 mi-
lhões para que levem o patrimô-
nio brasileiro. Mais detalhes no
site do sindicato.

Bancos podem e devem contratar
O lucro do setor, que no acumu-

lado de janeiro a setembro chegou
a R$ 66,9 bilhões, isso contando só
os quatro maiores (BB, Bradesco,
Itaú e Santander), mostra clara-
mente que os bancos podem e de-
vem, como concessões públicas que
são, contratar mais.

Mais contratações significam
redução da sobrecarga de trabalho,
do adoecimento, melhores condi-

ções de trabalho, e geração de
mais empregos para um país que
atravessa a mais grave crise eco-
nômica e social da sua história.

É o momento do setor que mais
lucra no Brasil exercer de fato a
responsabilidade social, tão
enfatizada na sua publicidade, e
oferecer a devida contrapartida
para a sociedade brasileira na for-
ma de geração de empregos.

É evidente que os homens precisam dar mais atenção à saúde. Em
cinco anos, a mortalidade por câncer de próstata aumentou cerca de
10%. Subiu de 14.542 (2015) para 16.033, em 2019. Os dados do SIM
(Sistema de Informações sobre Mortalidade) do DataSUS (Departamen-
to de Informática do Sistema Único de Saúde), obtidos pela SBU (Soci-
edade Brasileira de Urologia), são preocupantes.

O Sindicato dos Bancários de Dourados e Região apoia a campanha
Novembro Azul, que busca derrubar o preconceito e estimular ao cui-
dado com a saúde da próstata.

 Homens bancários, cuidem da sua saúde também!

Diante da inércia para resol-
ver o problema do déficit no qua-
dro de pessoal na Caixa, a mobili-
zação é o único caminho. O banco
tem de contratar os concursados
de 2014. Para cobrar a admissão
de mais bancários, será realizado
um tuitaço na próxima segunda-
feira (22/11), às 18h. A hashtag
#CaixaCadêOs3000 vai tomar
conta das redes sociais. O movi-
mento sindical reivindica a con-
tratação de, pelo menos, três mil
aprovados no último concurso pú-
blico, prometida em julho pela di-
reção da Caixa. Por conta do des-
monte em curso na instituição fi-
nanceira desde o governo Temer
e reforçado por Bolsonaro, houve
redução drástica no quadro de
pessoal e a empresa não convoca.


