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DIA DA SAÚDE MENTAL

APOSENTADORIAS

Câmara quer votar fim do fator
previdenciário após as eleições
O presidente da Câmara dos
Deputados, Marco Maia (PT-RS),
disse nesta quarta-feira (10) que
pretende colocar a proposta que
acaba com o fator previdenciário em
votação logo após o segundo turno
das eleições municipais, marcado
para o dia 28 deste mês. O petista
informou que pretende dialogar com
o Ministério da Previdência e a área
econômica do governo para buscar
um entendimento.
Em abril, a Câmara aprovou a
urgência para o projeto de lei que
acaba com o fator previdenciário.
Com isso, a proposta não precisa
tramitar nas comissões temáticas da
Casa, já podendo ser discutida e
votada pelo plenário. Contudo, como
no governo não há consenso sobre o
tema, a votação foi deixada para o
segundo
semestre.

Nº 2816

Entre as propostas aprovadas
por um grupo de trabalho criado para
discutir o tema está a substituição do
fator previdenciário - dispositivo que
reduz o valor das aposentadorias
para o trabalhador que se aposenta
pelo tempo de serviço antes de atingir
a idade de 60 anos, no caso da
mulheres, e 65 anos para homens pela fórmula 85/95. O mecanismo
condiciona a aposentadoria à soma do
tempo de contribuição à Previdência
e à idade do beneficiado.
No caso dos homens, por
exemplo, serão necessários, no
mínimo, 35 anos de contribuição e 60
de idade para que o trabalhador
aposente com o teto do benefício
pago pelo Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS). Já para as mulheres, a
soma do tempo de contribuição com
a idade tem que atingir 85.

Bancários tem
pouco a comemorar
Os trabalhadores de todo
mundo lembraram nesta quarta-feira
(10) o Dia Mundial da Saúde Mental.
Para a psicóloga e professora da
PUC-SP em Saúde do Trabalhador,
Renata Paparelli, os trabalhadores
brasileiros não têm motivos para
comemorar esta data, já que o
desgaste mental relacionado ao
trabalho vem se agravando nos
últimos tempos nas diversas
categorias profissionais.
“No caso dos bancários, a
situação é particularmente grave e
merece o destaque que vem
ganhando nas pautas sindicais”,
ressalta a professora. A psicóloga
afirma que o trabalho bancário se
transformou em fator de risco. Ela
explica que o trabalho é penoso ou
produtor de sofrimento psicológico
quando aquele que o realiza pouco
pode interferir no processo.

HSBC

Bancário obtém indenização por
ser obrigado a se travestir
Um ex-funcionário do HSBC
venceu um processo na Justiça do
Trabalho e receberá uma indenização
por ter sido obrigado a se vestir de
drag queen sob ameaça de demissão.
O valor não foi divulgado.
O autor da ação conta que
trabalhou por sete anos em uma sede
da empresa em Curitiba e fazia parte
do call center de cobrança do banco.
Em 2007, o gerente teve que se
travestir após o grupo de 400
funcionários ter atingido a meta de
resultados apresentada por um
diretor da instituição. O “prêmio” dos
trabalhadores seria ver o gerente
vestido como mulher.
O ex-funcionário, que não teve
o nome revelado, contou em
entrevista por telefone que o banco
tinha diversas formas de avaliação.
Uma delas é chamada de

“meta de comprometimento”.
Segundo ele, os funcionários
poderiam ser punidos se não se
submetessem a atividades de
descontração.
O ex-gerente disse que
precisou se fantasiar em duas
ocasiões. Ele alega que por diversas
vezes presenciou colegas se
submeterem
a
situações
constrangedoras. “Toda sexta era
uma situação diferente. Por conta da
meta de comprometimento, tínhamos
de nos vestir de hippies, dentre outras
coisas” contou.
Uma audiência de conciliação
correu na segunda-feira (8) para tratar
do caso no Tribunal Regional do
Trabalho (TRT), em Curitiba. O
advogado do autor da ação afirmou
que a reunião foi tranquila e que o caso
está encerrado com um acordo.

BANCO DO BRASIL

Gestão conta com a
imposição do medo
O Banco do Brasil ameaça,
retalia e descomissiona os
funcionários que ingressaram na
Justiça por um direito garantido na
legislação brasileira: a jornada de 6
horas. A mais recente “benesse” da
instituição ocorreu na Diretoria de
Finanças (Difin), em Brasília, onde os
gestores retiraram de forma unilateral
a comissão de três bancários por
esse motivo.
O BB tem lutado muito para
assumir as primeiras posições do
ranking das piores empresas para se
trabalhar
no
Brasil.
PIADINHA
-Por quê o Batman colocou um
alarme no Batmóvel??
-Não sei!
-Por que ele tem medo que Robin...

