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Lucro dos bancos alcança R$ 62 bi Negociação com a Caixa

Outubro Rosa e Novembro Azul no Bradesco

Projeto do 14º salário para aposentados
Aposentados e pensionistas do

INSS (Instituto Nacional do Segu-
ro Social) podem receber o 14º sa-
lário emergencial ainda neste ano.
O Projeto de Lei avançou na Câ-
mara dos Deputados e deve ir a ple-
nário.

O PL 4367/2020 permite que o
governo dobre o abono anual pago
aos segurados e dependentes do
RGPS (Regime Geral da Previdên-

cia Social), criando o 14º salário. A
ideia é que seja pago entre dezem-
bro e janeiro de 2022.

Vale lembrar que desde julho
de 2020 o projeto estava sem ne-
nhuma movimentação, porque
Bolsonaro não quer flexibilizar o
teto fiscal. Como o 13º salário já foi
antecipado em junho e julho, os
beneficiários podem ficar sem sa-
lário extra no fim do ano.

Alta de 53% em relação ao mesmo período do ano passado

Exames preventivos de graça até dezembro
Com as campanhas do Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de

mama e de colo de útero, e do Novembro Azul, no combate ao câncer de
próstata, o Bradesco disponibilizou gratuidade nos exames preventi-
vos das doenças. Funcionários e dependentes têm até dezembro para
realizar mamografia, papanicolau, colonoscopia e o PSA (Antígeno
Prostático Específico), sem coparticipação.

Os exames são fundamentais para o diagnóstico precoce. A campa-
nha do Bradesco de realizar os procedimentos sem nenhum custo é um
incentivo para a categoria se cuidar e preservar a vida e a saúde. Ou-
tras empresas precisam seguir o exemplo, no intuito de promover hábi-
tos saudáveis aos trabalhadores.

Enquanto o Brasil vive um
caos social, com milhões de pesso-

as passando fome e a violência
crescendo absurdamente, resulta-
do da política ultraliberal impos-
ta ao país desde 2016, o sistema
financeiro lucra como nunca. Em
seis meses, o resultado bateu na
casa dos R$ 62 bilhões, alta de 53%
em relação ao mesmo período do
ano passado. É o retrato fiel do
ultraliberalismo. Meia dúzia au-
menta a fortuna e milhões são jo-
gados na miséria total.

Os abusos no itaú têm que acabar
Os Sindicatos querem retorno

das cobranças feitas ao Itaú para
a falta de funcionários, o aumento
excessivo das metas, assédio moral,
sobrecarga de trabalho e demissões
nas agências digitais e em outros
departamentos.

Os segmentos Personnalité e
Unicalss são os mais atingidos. As
reclamações são referentes aos no-
vos projetos e mudanças de cargos.

Tem mais, os funcionários ain-
da precisam atender clientes por
meio de várias mídias ao mesmo

tempo e têm de usar fone de ouvi-
do além do período permitido pela
Norma Regulamentadora 17 - seis
horas diárias, incluídas as pausas,
sem prejuízo da remuneração.

Os trabalhadores também re-
clamam das mudanças na área de
crédito imobiliário e novos mode-
los de trabalho com o Full BPO. As
alterações causam sobrecarga e
exaustão. O bancário é obrigado a
fazer hora extra, já que não tem
tempo hábil para cumprir as me-
tas no horário de trabalho.

Isenção no Santander
  No Santander até o dia 31 as

bancárias realizam os exames de
ultrassonografia de mamas, ma-
mografia, papanicolau, colo-
noscopia e ultrassonografia trans-
vaginal sem a cobrança de co-par-
ticipação no plano de saúde. A ini-
ciativa é em apoio ao Outubro
Rosa, campanha de conscienti-
zação e prevenção ao câncer de
mama e do colo do útero. É um in-
centivo para a prevenção.

Bolsonaro debocha das
meninas carentes

Mais uma vez, Jair Bolsonaro
trata a necessidade da população
mais carente, como piada. Em
transmissão ao vivo na quinta-fei-
ra (14), o presidente debochou de
mulheres ao falar do projeto de lei
que prevê distribuição gratuita de
absorventes. A pobreza menstru-
al é um problema sério que apre-
senta consequências severas para
a saúde física e mental das mulhe-
res. Em 2020, 26% das meninas
foram afetadas diariamente pela
falta de acesso a produtos higiê-
nicos adequados durante o perío-
do menstrual. Cuidar do povo nun-
ca foi prioridade deste governo.

Para dar continuidade às ne-
gociações sobre condições de tra-
balho, a CEE (Comissão Executi-
va dos Empregados) e a direção da
Caixa se reúnem, nesta sexta-fei-
ra. Na pauta, metas desumanas e
assédio moral, responsáveis pelo
aumento do estresse e do ado-
ecimento entre os empregados.
Promoção por mérito, movimenta-
ção de caixas e tesoureiros e GDP
também serão debatidos. Outro
ponto que merece atenção é o va-
lor referente à PLR (Participação
nos Lucros e Resultados), já que
a quantia paga não corresponde
ao cálculo real. A CEE quer ain-
da informações relacionadas à
Funcef, como a resolução 30 do
CNPC (Conselho Nacional de Pre-
vidência Complementar) e a in-
corporação do Plano de Benefíci-
os (REB) no Novo Plano.


