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Caixa nega pedido por màscaras N95

Amanhã em debate no
BB Limarca e Cassi

Lockdown Nacional pela Vida

Mais um golpe nos trba-
lhadores brasileiros

CEE cobra discriminação
da PLR no contracheque

BB aumenta metas em plena pandemia

Bolsonaro retira mais recursos da saúde

O Dia Nacional de Luta que
está sendo realizado pelos movi-
mentos sindicais e sociais nesta
quarta-feira (24) é em defesa da
vida, além de vacinas para todos
já, o movimento reivindica tam-
bém, auxílio emergencial de R$
600 para amenizar o sofrimento da

camada desassistida, por empre-
gos e contra as privatizações. O
Sindicato dos Bancários de Doura-
dos e Região defende o Lockdown
Nacional pela Vida, inclusive na
sua base sindical, onde a gravida-
de da pandemia não é diferente.

Na noite desta terça-feira (23),
os brasileiros contabilizaram
298.843 óbitos pela Covid-19 des-
de o início da pandemia, com 3.158
mortes só nas últimas 24 horas. É
neste cenário catastrófico que ban-
cárias e bancários de todo o país
são chamados a refletir, mais uma
vez, para a gravidade do momen-
to que estamos passando.

No pior momento da pandemia,
com as novas variantes do novo
coronavírus mais transmissíveis, a
Caixa rejeitou o pedido dos sindi-
catos por máscaras N95 para os
empregados. Em nota, a direção do
banco indica que não há necessi-
dade de os trabalhadores utiliza-
rem esse tipo de equipamento de
proteção individual, porque a ex-
posição ao vírus é pequena nas
agências bancárias.

O documento aponta, de forma
equivocada, que a carga viral nos
ambientes da Caixa é bem menor
do que em ambientes hospitalares.
Desta forma, o banco ignora total-
mente que a nova cepa do corona-
vírus é mais infecciosa e requer
cuidados mais do que redobrados.

O número de casos confirma-
dos entre os empregados da insti-
tuição financeira já ultrapassa os
8 mil, inclusive com vários óbitos.

Sob o comando de Paulo Guedes
e Jair Bolsonaro, a gestão do Ban-
co do Brasil aumentou as metas
para venda de produtos em março.
Clara demonstração de insensibi-
lidade com a atual situação de
agravamento da pandemia, já que
o país enfrenta uma crise social e
econômica, e os funcionários rela-
tam grandes dificuldades para
cumprir com os resultados exigidos
pela empresa.

Os funcionários do BB também
têm enfrentado outros problemas.
No caso de quem se afasta por sus-
peita de Covid-19, são cobrados a
cumprir as metas também do tem-
po em que estiveram afastados
após retorno ao trabalho. Os ban-
cários ficam afastados 14 dias,
mas as metas não são suavizadas.
O BB cobra que em 15 dias sejam
entregues os resultados do mês
inteiro. Inadmissível.

A cada dia o governo federal dá um novo exemplo de que não está
nem aí para a vida dos brasileiros. No pior momento da crise sanitária
no país, com quase 300 mil mortes por Covid-19, Bolsonaro faz cortes
drásticos nos recursos destinados à saúde.

A redução, de mais de R$ 35 bilhões, acontece justamente quando
começam a faltar medicação e cilindros de oxigênios em boa parte dos
estados. Um cenário extremamente preocupante e que chama a aten-
ção de todo o mundo. No ano passado, o primeiro da pandemia, foram
destinados R$ 160,9 bilhões para a área. Agora serão R$ 125,8 bilhões.

Para tratar sobre a redução
dos valores de coparticipação da
Cassi e a revisão da Limaca (Lis-
ta de Materiais e Medicamentos
Abonáveis), o movimento sindical
se reúne amanhã, com a diretoria
da Caixa de Assistência. As enti-
dades cobram negociação sobre os
temas há muito tempo. Ainda que-
rem acompanhar a evolução fi-
nanceira do plano de saúde para
esclarecer dúvidas dos associados
sobre coparticipação, assistência
farmacêutica, atenção integral à
saúde e a situação dos funcioná-
rios dos bancos incorporados. Vale
ressaltar que a coparticipação one-
ra os associados e isenta o banco.

Tramita no Senado uma legis-
lação para regulamentar o traba-
lho remoto no Brasil. A medida
parece ser boa, mas tem um agra-
vante: a pauta foi construída sem
nenhum diálogo com os principais
interessados, os trabalhadores. A
proposta está pronta para votação.
Apesar da necessidade de regula-
mentar o teletrabalho, a forma de
execução do projeto foi arbitrária,
principalmente por deixar de fora
órgãos fundamentais na proteção
ao trabalhador.

A CEE (Comissão Executiva
dos Empregados) da Caixa solici-
tou à direção do banco a discrimi-
nação do pagamento da PLR (Par-
ticipação nos Lucros ou Resulta-
dos) no contracheque. No ofício  os
representantes dos trabalhadores
ressaltam que no contracheque o
pagamento da PLR foi feito em
uma única rubrica, dificultando a
análise do valor de forma detalha-
da. Depois de muita cobrança do
movimento sindical, a Caixa an-
tecipou na quinta-feira (18) a se-
gunda parcela da PLR. Foram de-
positados 50% do complemento do
benefício para os que possuem
descontos de Pensão Alimentícia
e 70% para os demais bancários.


