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Por ampla maioria, com votações que ultrapassam
os 95% de aceitação, os bancários das bases dos
sindicatos da Bahia (98,83%), Sergipe (98,35%),
Camaçari (99,2%), Extremo Sul da Bahia
(95,13%), Feira de Santana (100%), Ilhéus, Irecê
(99%), Itabuna, Jacobina(100%), Jequié (100%),
Juazeiro (100%) e Vitória da Conquista aprovaram
a pauta de reivindicações da categoria para a
campanha nacional 2020.

A minuta aprovada na 22ª Conferência Nacional e
referendada pelas assembleias virtuais realizadas
pelos sindicatos de todo o país na última segunda
e terça- feira (20 e 21/7) foi apresentada à
Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) na
quinta-feira (23), em reunião a partir das 14h30,
por videoconferência.

A pauta foi construída com a participação
da categoria através da Consulta Nacional
e das conferências regionais.

Os bancários reivindicam o reajuste da
inflação mais 5% de aumento real nos
salários e todas as cláusulas econômicas;
PLR de 3 salários mais parcela fixa de R$
9.360,75; possibilidade de sindicalização
eletrônica; cláusula nova garantindo
direitos e condições de trabalho para a
realização do home office; além da
manutenção de todos os direitos garantidos
na atual Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT).
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GOVERNO TRABALHA PARA PREJUDICAR OS POBRES

O governo Bolsonaro não cansa de prejudicar a
população brasileira e a falta de socorro efetivo aos
mais pobres pode afundar o Brasil na miséria em
setembro, quando chega ao fim o auxílio
emergencial. Com o encerramento do benefício,
mais de 40 milhões de pessoas vão ficar sem
renda.  Bolsonaro já acumula uma série de crimes
contra a nação. Uma das mais graves é o descaso
com que trata a pandemia causada pelo novo
coronavírus. Para se ter ideia, o governo retém
recursos para a compra de equipamentos e insumos
para o SUS (Sistema Único de Saúde), dificulta o
repasse de verbas aos estados e municípios e retira
dinheiro de programas sociais.

É o caso do abono salarial, pago para quem
recebe até dois salários mínimos com carteira
assinada e o salário-família, que transfere R$
48,00 mensal por filho de até 14 anos para quem
ganha até 1,36 salário mínimo. A intenção é
acabar com o acúmulo de benefício. A medida
afeta milhões de pessoas. Até o ano passado,
mais de 15,4 milhões de famílias no país eram
beneficiadas com o abono salarial e o salário
família.

A última do presidente foi o veto ao pagamento
preferencial às mães solteiras para receberem o
auxílio de R$ 1.200,00. Não é só isso. Outros
direitos dos brasileiros seguem na mira do
governo.

Devido à pandemia do novo coronavírus, o retorno do
atendimento presencial do INSS foi adiado para o dia 24 de
agosto. 

Os canais remotos irão funcionar até o dia 21 de agosto, e
prestarão serviços à população que precisa resolver
questões com o órgão mesmo após a reabertura das
agências.Na volta ao atendimento presencial, o INSS vai
funcionar de forma parcial, com seis horas contínuas, sendo
exclusivo aos usuários com agendamento prévio. 

Os serviços que não possam ser realizados por meio dos
canais, como perícia médica, avaliação social, cumprimento
de exigência, justificação administrativa, reabilitação
profissional, também serão retomados.

Cada uma das 1.525 agências da Previdência Social deverá
realizar uma reabertura gradual, respeitando as
especificações. 

O perfil de servidores e contratados deverá ser avaliado,
assim como o volume de atendimentos, a organização do
espaço físico, as medidas de limpeza e os equipamentos de
proteção individual e coletiva.

PARABÉNS, 

AOS PAPAIS

DA CATEGORIA!

Atendimento remoto no INSS
é prorrogado

Devido à pandemia do novo coronavírus, o retorno do
atendimento presencial do INSS foi adiado para o dia 24 de
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