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Em assembleia, realizada nesta segunda-feira
(31/08), os bancários do Sindicato de Juazeiro e
Região aprovaram, por ampla maioria, o
fechamento de acordo com a Fenaban (Federação
Nacional dos Bancos) e os bancos públicos.

Na rede privada, 98,31% % votaram a favor da
proposta da Fenaban, 1,69% foram contrários.   Já
nos bancos públicos, no BB, 80 % votaram a favor,
20% foram contrários. Na Caixa, foram 50 % votos
a favor, 42,86 % contra e 7,14% nulos. Já no BNB,
100 % votaram a favor da proposta.

Importante lembrar que a data base da categoria é
1º de setembro e a atual CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho) era válida até esta segunda-
feira (31/08).
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Farmácia Popular está na mira de Bolsonaro

O governo Bolsonaro não cansa de
tirar os poucos direitos da população
mais vulnerável. Agora quer acabar
com o Farmácia Popular, que atende
milhões de pessoas, para criar o
programa Renda Brasil.
 Em 2019, a Farmácia Popular
beneficiou cerca de 21,3 milhões de
brasileiros, disponibilizando
medicamentos

Mas, o programa é considerado
ineficiente pelo ministro da Economia,
Paulo Guedes, que ainda quer acabar
com o abono salarial. Toda
desassistência para criar o Renda
Brasil, substituto do Bolsa Família,
que prevê pagamento de um
benefício de R$ 247,00 um aumento
de apenas R$ 57,00.

 – 20 gratuitos – ou com descontos de
até 90% nos estabelecimentos
credenciados pelo país. São 31 mil
farmácias parceiras, em 3.492
municípios.As indicações dos remédios
são para tratamento de hipertensão,
diabetes, doença de Parkinson entre
outros. 
Tem ainda descontos em contraceptivos
e fraldas geriátricas.

Sem o menor esforço do governo para a
amenizar os prejuízos da crise causada pela
pandemia, a tendência é só piorar. 
O Brasil possui estados com informalidade
acima de 50%, crescimento do desalento e a taxa
de desemprego é maior para mulheres, negros e
jovens, segundo dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do
IBGE.No segundo trimestre, dos 12,8 milhões de
desempregados, 7,4 milhões procuravam
ocupação há menos de uma ano. Alta de 27,9%
em relação a igual período de 2019. 
Houve queda de 26,5% entre as pessoas que
tentavam há mais de dois anos conseguir um
emprego (2,5 milhões).
O estudo ainda aponta que quase quatro de cada
10 trabalhadores são informais. Pará, Maranhão
Amazonas e Piauí são os estados com as taxas
mais elevadas, 56,4%, 55,6%, 55% e 53,6%,
respectivamente.  O desemprego foi a 13,3% no
período. As mulheres sofrem mais com a falta de
trabalho, sendo 14,9%, ante 12% dos homens. O
índice apresenta queda de 10,4% entre brancos,
aumenta para 17,8% no caso dos pretos e 15,4%
para os pardos. O desemprego é maior para
jovens de 14 a 17 anos (42,8%) e 18 a 24 anos
(29,7%).

Um retrato do que se tornou o Brasil. O país tem 65,4 milhões
de beneficiários do auxílio emergencial – destinado às
pessoas atingidas pela crise causada pelo novo coronavírus –
e somente 37,7 milhões de trabalhadores formais.

O cenário desalentador do mercado de trabalho é fruto da
política imposta pelos governos Temer e Bolsonaro. A crise
sanitária escancarou o problema.Os dados são do Poder360.
O levantamento revela 68% da força de trabalho está
recebendo o auxílio. Em 25 estados brasileiros, o número de
beneficiários do auxílio ultrapassa o número de pessoas com
carteira assinada. 

Com exceções, de Santa Catarina e Distrito Federal. Na
região Nordeste, o cenário é mais grave. Cerca de 21,3
milhões de moradores recebem os R$ 600,00 e apenas 6,3
milhões têm emprego formal. Nos noves estados da região,
há pelo menos três vezes mais beneficiários do auxílio do que
trabalhadores formais.

Mais beneficiários do auxílio do que
trabalhador formal
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