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AJUDEM O ALBERGUE BEZERRA DE MENEZES
O Albergue Bezerra de Menezes está
passando por sérios problemas para manter os idosos do abrigo. As despesas são
altas e os velhinhos estão necessitando até
de alimentos. A entidade necessita também de produtos de limpeza e higiene pessoal, roupas de camas e fraudas geriátricas.
Por isso, o Sindicato criou esta campanha para que os bancários pudessem ajudar. Vamos arrecadar alimentos não pereAjudar aos mais necessitados é um ato de
cíveis ou qualquer outro tipo de donativos amor e humanidade.
até o dia 29 de março.
Contatos com o Albergue podem ser feitos
Vocês podem entregar sua doação na através do fone (73) 3215 1511.
sede do Sindicato, ou a qualquer diretor Participem!
que compareça a sua agência.

DEforma DA PREVIDÊNCIA: REDUÇÃO DO PIS/PASEP ATINGE
OS MAIS POBRES
Entre tantos absurdos da reforma da
Previdência, um dos que têm mais provocado revolta nos segmentos populares é a
redução do abono do PIS/Pasep. Hoje o
benefício é pago a quem ganha até dois salários mínimos, mas o governo Bolsonaro
quer reduzir para só quem recebe até um
mínimo por mês.
A medida, se aprovada, vai prejudicar
diretamente mais de 21 milhões de brasileiros, justamente os que mais necessitam
da ajuda governamental porque ganham
pouco, e vai retirar de circulação da economia nacional mais de R$ 27,7 bilhões.
Para os mais pobres, um verdadeiro desastre. Afinal, o PIS/Pasep tem sido um
antigo e eficiente programa voltado para a
redução das desigualdades sociais.
Outra restrição contida na reforma da
Previdência que causa grande apreensão

na população mais carente afeta drasticamente
o Benefício de Prestação Continuada. O BPC
paga um salário mínimo (R$ 998,00) a idosos
sem condições de se manter e sem família para
mantê-los. O projeto amplia a idade de 65
para 70 anos e reduz o valor para somente R$
400,00 mensais. Terrível.
Isso sem falar em diversas outras mudanças
nas regras previdenciárias que extinguem arbitrariamente direitos históricos dos trabalhadores urbanos e rurais. A reforma da Previdência
deve provocar a primeira grande mobilização
popular contra o governo Bolsonaro.
Fonte: SBBA

Acessem o site www.bancariositabuna.com e se informem sobre as notícias do Brasil e do mundo!

SAÚDE MENTAL É TEMA DE DEBATE
COM A CAIXA
Os bancários sofrem com os constantes adoecimentos. Na Caixa, não é diferente. A sobrecarga de
trabalho, as ameaças de retirada de função e a cobrança de metas pesa nos ombros dos empregados.
Para tratar do assunto, o GT Saúde do Trabalhador
abordou a temática e discutindo possíveis soluções.
Em pesquisa realizada em 2018, um em cada três
empregados disseram ter apresentado algum problema de saúde em decorrência do trabalho. Estresse
e outras doenças psicológicas chegam a 60,5%. Somente a depressão é registrada em 10,6% dos casos.
Como tratamento, 53% precisaram recorrer a algum
medicamento. Os mais usados são os antidepressivos e ansiolíticos (35,3%).
O GT, que é paritário, formado por representantes dos empregados e do banco, é previsto no acordo
coletivo de trabalho. Na última reunião, em março
do ano passado, foi discutido o aumento da incidência de problemas de saúde mental na Caixa. Os números crescentes de suicídios e casos de depressão,
síndrome do pânico e outras doenças da mesma natureza, chamaram atenção para que medidas fossem
tomadas.(SBBA)
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