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538.942 vidas perdidas para a covid-19 (até 15/07)

CLIQUE AQUI!

Ministério da Saúde divulga nota que
autoriza vacinação de bancários
O Ministério da Saúde divulgou, no dia
15/07, a nota técnica que confirma a
inclusão de bancários e trabalhadores dos
Correios na lista de grupos prioritários do
Programa Nacional de Imunização contra a
covid-19. Com isso, as secretarias de saúde
de estados e municípios já podem iniciar a
vacinação das duas categorias. Do total de
doses distribuídas a partir de agora, 20%
serão destinadas aos bancários e
trabalhadores dos Correios até que todos
recebam as duas doses ou dose única. O
anúncio da inclusão dos bancários no PNI
foi feito no dia 06/07. Desde então os
sindicatos de bancários de todo o Brasil
vinham pressionando pelo início imediato da
vacinação da categoria.

Clique aqui!

Sindicatos do Pactu nas
Oficinas de Redes Sociais
A Contraf-CUT realizou, nos dias 08 e 09/07, as Oficinas de Redes Sociais.
Inicialmente prevista apenas para o dia 08, a procura foi tão grande que a
Contraf dividiu os interessados em duas turmas de 250 participantes. Eles
receberam informações teóricas e exercícios práticos sobre a criação de
conteúdos, linguagem e comportamento nas redes sociais.
Representaram os sindicatos do Pactu nas oficinas os seguintes
dirigentes: Edilson José Gabriel, Wilson de Souza, Nelson Ortiz, Elias
Soares e Zelário Bremm.O sucesso do projeto é tão expressivo que a
Contraf-CUT promoverá novas oficinas nas próximas semanas.
Clique aqui!

Pactu participará dos Encontros Estaduais dos
Trabalhadores dos Bancos Privados e Públicos
Na próxima semana, a Fetec-CUT/PR realizará os Encontros Estaduais dos
Trabalhadores dos Bancos Privados e Públicos. Os eventos servirão para se
conhecer as demandas das bancárias e bancários de cada um dos cinco
principais bancos com atuação no estado, além de atualizar a pauta de
reivindicações desses trabalhadores. Os encontros também elegerão as
delegadas e delegados que representarão o estado nos Encontros Nacionais,
que serão realizados no mês de agosto. Pelo segundo ano seguido, todas as
atividades se realizarão por meio de videoconferência. “Os encontros são
espaços fundamentais para a organização da luta por melhores condições de
trabalho e fazem parte da luta geral da categoria”, esclarece Nivalda Sguissardi,
secretária geral do Sindicato de Campo Mourão e coordenadora dos sindicatos
do Pactu, que estarão representados nesses eventos. Clique aqui para ver a
data de cada encontro e o prazo para inscrições.

Dia 24

Povo nas ruas
em defesa da
democracia
Clique aqui!

Em Vídeo

O balanço do
BB na ótica dos
funcionários
Clique aqui!

Reforma tributária pode acabar
com vales refeição e alimentação
A proposta de reforma tributária do governo Bolsonaro pode
comprometer direitos conquistados por várias categorias, inclusive
a dos bancários. Entre as mudanças apresentadas pelo governo e
seu ministro da Economia, Paulo Guedes, está a possibilidade de
extinção dos vales refeição e alimentação. Isso porque, pela
proposta de reforma tributária, as empresas que concedem esses
benefícios deverão deixar de abater a despesa no Imposto de
Renda. O Ministério da Economia calcula que, com essa medida que
deve levar inúmeras categorias à perda destes direitos, o governo
poderá arrecadar R$ 1,4 bilhão em 2022 e R$ 1,5 bilhão em 2023.
Desta forma, mais uma vez, o governo Bolsonaro tenta aumentar a
arrecadação sem mexer no bolso dos mais ricos e retirando direitos
históricos conquistados pelos trabalhadores. Clique aqui!

SAÚDE CAIXA

Empregados fazem
abaixo-assinado

Comissão Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa) e o
Grupo de Trabalho Saúde Caixa lançaram terça-feira, 13/07,
um abaixo-assinado para os empregados e usuários do plano
de assistência à saúde expressarem apoio à manutenção de
um modelo de custeio economicamente sustentável e
financeiramente viável para o Saúde Caixa. No mesmo dia do
lançamento do abaixo-assinado, a Câmara aprovou o Projeto
de Decreto Legislativo (PDL) 956/2018, de autoria da
deputada Erika Kokay (PT-DF), que suspende os efeitos da
Resolução CGPAR 23. A Caixa vem tentando alterar o custeio
do Saúde Caixa, argumentando que é uma imposição da
CGPAR, que determina que os planos de saúde de empresas
públicas sejam financiados na razão de 50% x 50%.

Clique aqui!

Contraf-CUT realiza
censo de formação

A Contraf-CUT, por meio da Secretaria de Formação,
realizou, em junho, um censo com os dirigentes e
assessores sindicais de formação do ramo financeiro. A
ação faz parte do projeto em parceria com o Instituto Lula e
com o Dieese. O objetivo é construir coletivamente um
programa para formar uma rede de lideranças
comprometidas e com capacidade para desenvolver um
trabalho de base qualificado e compor uma rede orgânica
de comunicação. O questionário online foi respondido por
678 pessoas, resultado considerado um sucesso pela
Contraf-CUT. Clique aqui!

Proposta indecente

Cassi Essencial
viola princípio
da isonomia
A Contraf-CUT e a Comissão de Empresa dos
Funcionários do BB (CEBB) vêm insistindo junto à
direção do Banco do Brasil pela abertura de
negociações sobre as consequências do Cassi
Essencial para os empregados. O plano, aprovado
pelo BB e conselhos da Cassi, prejudica os novos e
futuros funcionários, violando o princípio da
solidariedade e da isonomia. Os representantes dos
trabalhadores afirmam que o Cassi Essencial
ultrapassa a fronteira do desrespeito e da
discriminação e atinge o campo da indecência.
Desde outubro de 2020, o BB está de posse de uma
proposta do movimento sindical, que prevê oferta
de Cassi e Previ para todos, sem discriminação. No
entanto, o banco quer impor mudanças sem
conversar com os trabalhadores. Ao cobrar
negociação urgente, a Contraf-CUT e a CEBB
lamentaram essa decisão e postura demonstradas
pela empresa.

Clique aqui!

COE Itaú cobra negociação
sobre o “Vamo pro Jogo”
A Comissão de Organização dos Empregados (COE)
do Itaú está cobrando do banco uma negociação
sobre a campanha “Vamo pro Jogo”. Trata-se, na
verdade, de um jogo criado pelo banco para
aumentar e estimular as vendas de produtos. A
COE explica que os bancários estão tendo muita
dificuldade para bater as metas e por isso o Itaú
inventou essa nova ferramenta, mas sem
nenhuma negociação prévia. Funcionários têm
relatado que são frequentes as mudanças nas
grades de vendas. Outra constatação é que a
excessiva cobrança tem provocado problemas de
saúde nos trabalhadores. A Contraf-CUT alerta
que o problema é urgente e o banco precisa se
pronunciar.

Clique aqui!

