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Enfim, bancários são incluídos no PNI

Bradesco de Deodápolis passa
por surto de Covid-19

Na eleição da Funcef,
Sindicato apoia Chapa 1

Número de super-ricos cresce 24% em um ano
Segundo o relatório do banco Credit Suisse, que avaliou a riqueza

global, o número de milionários elevou quase 24% em 2020. Enquanto
cerca de 700 milhões de pessoas sofrem de subnutrição em todo o pla-
neta, 215 mil aumentam o patrimônio líquido, estimado em mais de
US$ 50 milhões, segundo a pesquisa.

No Brasil, não é diferente. A política ultraliberal imposta ao país
desde 2016, com o governo Temer e aprofundada com Jair Bolsonaro,
eleva as desigualdades sociais e nem a pandemia coloca um freio. Para
se ter ideia, o número de bilionários no país saiu de 45 em 2020 para 65
neste ano. Alta de 44%. Juntos, eles detêm US$ 219,1 bilhões de dóla-
res. Antes da crise sanitária o patrimônio era de US$ 127,1 bilhões.

Depois da divulgação na segun-
da-feira (5), de três casos positivos
de Covid-19 na agência do Brades-
co de Deodápolis MS, sendo dois
vigilantes e um funcionário efeti-
vo, com a testagem dos demais tra-
balhadores, mais dois casos positi-
vos foram confirmados nesta terça-
feira (6), totalizando agora, cinco
trabalhadores com o coronavírus.

A agência conta com um qua-
dro de sete funcionários efetivos,
destes, três tiveram diagnóstico
positivo para o coronavírus, além
dos dois vigilantes, sendo que do

quadro, dois não tiveram contato
no local de trabalho, um por não
estar na agência e o outro por es-
tar trabalhando em home-office.
Todos estão, ou assintomáticos ou
com sintomas leves.

O Bradesco, cumprindo o pro-
tocolo, manteve a unidade fecha-
da nesta segunda e terça-feira,
quando realizou a sanitização e
voltou a atender parcialmente nes-
ta quarta-feira (8) com reforço de
funcionários de outras agências. O
Sindicato segue acompanhando
mais este caso na categoria.

Grande dia para a categoria
bancária. Depois de meses de pres-
são, finalmente o Ministério da
Saúde incluiu a categoria no PNI
(Plano Nacional de Imunização)
contra a Covid-19. A vitória veio
depois de intensa movimentação
dos Sindicatos nos Estados, nos
Municípios e, também, no Execu-
tivo e no Legislativo.

Em reunião na manhã desta

terça-feira (6) com o Comando Na-
cional dos Bancários e a Fenaban
(Federação Nacional dos Bancos),
o ministro Marcelo Queiroga se
comprometeu a enviar as doses ne-
cessárias aos Estados para imuni-
zar a categoria bancária a partir
da próxima semana. O informe téc-
nico com detalhes sobre a vacina-
ção será publicado até esta sexta-
feira.

Pressão pelo PDC que susta a CGPAR 23
Diante do futuro incerto do

Saúde Caixa, as entidades que re-
presentam os trabalhadores entre-
garam um ofício aos parlamenta-
res da Câmara de Deputados, soli-
citando a inclusão do PDC (Proje-
to de Decreto Legislativo) 956/2018
na pauta de votação da Casa. A
proposta susta os efeitos da
CGPAR 23, que aumenta o custeio
do plano para os trabalhadores.

Na prática, a norma determi-
na que a contribuição das estatais
que garantem assistência à saúde
não deve exceder a contribuição
dos trabalhadores. Caso aplicada
a regra, a forma de custeio, que
hoje é estabelecida em 70% dos
custos pagos pela Caixa e 30% pe-
los empregados, seria alterada
para 50% de cada parte. Matéria
completa no site do sindicato.

Preços nas alturas
A Petrobras subiu o preço do

diesel em 6,3%; da gasolina, 3,7%
e do GLP, 5,9% nesta terça-feira
(06). Desde o início do Governo
Ultraliberal de Jair Bolsonaro o
gás de cozinha já aumentou 66%,
a gasolina 46% e o diesel, 48%,
enquanto o salário da maioria da
população brasileira, ou foram
reduzidos pela política de “manu-
tenção de empregos” na pandemia
ou, quando reajustados, majorita-
riamente ficaram abaixo da infla-
ção. Soma-se a isso, 14 milhões de
desempregados e entendemos o
aumento das desigualdades soci-
ais e, de onde sai o aumento da for-
tuna dos super-ricos, ao menos em
relação ao Brasil.

O primeiro turno das eleições
da Funcef acontece, de forma vir-
tual, entre os dias 22 e 24 deste
mês, para definir a composição do
CD (Conselho Deliberativo) e do
CF (Conselho Fiscal) da Funda-
ção 2020-2021. A chapa 1 - A
Funcef é dos Participantes tem o
apoio de todo o movimento sindi-
cal. O segundo turno será realiza-
do entre 3 e 5 de agosto. Os sindi-
catos apoiam a chapa 1 - A Funcef
é dos Participantes porque os can-
didatos defendem o respeito, a
governança participativa, e um
pleito transparente e democráti-
co nos espaços deliberativos e de
tomadas de decisões no terceiro
maior fundo de pensão do país.

Abono para vacinação
A campanha de vacinação con-

tra a Covid-19 tem avançado e
chega aos bancários. Com isso, é
importante que o trabalhador sai-
ba que a lei já prevê que em caso
de ausência do trabalho para se
vacinar em horário do expedien-
te, tem direito, sim, a abono. Se-
gundo a lei 13.97, a empresa é
obrigada a abonar o trabalhador
que ficou disponível para se vaci-
nar. Vale ressaltar que o abono
corresponde ao período que este-
ve fora, e não ao dia. A comprova-
ção é através do cartão da vacina.


