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Governo Bolsonaro acaba com a democratização na definição de políticas públicas, descarta 
valorização do salário mínimo e abaixa cabeça para interesses privados

RETROCESSO

Com uma canetada só, o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) acabou com todos os 
órgãos colegiados federais criados nas 

últimas décadas para democratizar a definição 
de políticas públicas em diversas áreas.  A 
medida foi tomada pelo Decreto 9.759, de 11 
de abril de 2019 e extingue, por exemplo, o 
Conade (Conselho Nacional das Pessoas com 
Deficiência), que foi uma das bandeiras de sua 
campanha eleitoral, a Conatrae (Comissão 
Nacional para Erradicação do Trabalho 
Escravo), o Conselho Nacional das Cidades e o 
Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho 
Infantil.

"Todos esses órgãos faziam parte da Política 
Nacional de Participação Social, criados antes 

de 2014, demonstrando o lado autoritário 
de seu governo e a falta de compromisso 
com a solução de diversas demandas sociais 
existentes no País", critica Lidiani Torrecilha 
Lopes Pereira, diretora do Sindicato de 
Cornélio Procópio e coordenadora da Regional 
Vida Bancária da Fetec-CUT/PR.

Antes mesmo de sua posse, o ministro chefe 
da Casa Civil, Onix Lorenzoni já havia declarado 
que esse governo não daria espaço para ouvir 
ONGs (Organizações Não governamentais) e 
outras entidades com “viés socialista”.

"Com essa política obtusa, o governo 
Bolsonaro também abandonou a Política de 
Valorização do Salário Mínimo, conquista 
da Classe Trabalhadora que garantiu maior 

distribuição de renda no País e contribuiu 
de forma efetiva na erradicação da miséria", 
salienta Lidiani. O valor do salário mínimo para 
2020 vai ser de R$ 1.040,00, quantia que terá 
apenas a reposição da inflação acumulada, sem 
a incidência de ganho real.

Ao mesmo tempo, o “novo” governo vem 
promovendo o desmonte das empresas 
públicas e aposta todas as fichas na aprovação 
da reforma da Previdência sem que seja feita 
uma ampla discussão com todos os setores 
envolvidos, não deixando dúvidas de que o 
objetivo é atender aos interesses de grandes 
grupos financeiros que serão beneficiados com 
o fim do atual sistema de Seguridade Social do 
Brasil.
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Associados aprovam 
Relatório Anual da Cassi

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Aposentados devem 
se recadastrar
no Saúde Caixa

Banco 'puxa a fila' do 
processo de privatizações

Assembleia em Londrina 
discute ação  da 
equiparação com o BC

O Relatório Anual da Cassi de 2018 
foi aprovado por 34.165 associados 
e associados que participaram da 

votação ocorrida entre os dias 12 e 18 de 
abril. Na apuração foram registrados ainda 
17.602 votos pela rejeição das contas, 8.317 
em branco e 10.452 nulos.

A aprovação das contas da Cassi foi 
orientada pela Contraf-CUT (Confederação 
Nacional dos Trabalhadores do Ramo 
Financeiro) e demais entidades 
representativas dos funcionários e 
funcionárias do Banco do Brasil.

Ivaí Lopes Barroso, diretor do Sindicato 
de Cornélio Procópio e representante do 
Vida Bancária na Comissão de Empresa dos 

Funcionários do BB, avalia como positivo o 
posicionamento da maioria dos associados 
e associadas da caixa de assistência. 
“Felizmente, o Relatório foi aprovado 
levando em conta o entendimento de que 
tudo o que foi possível fazer foi conseguido 
com muitas rodadas de negociações que 
chegaram a uma proposta adequada para 
recuperar o equilíbrio financeiro da Cassi”, 
resume.

Segundo Ivaí, a próxima etapa é a 
aprovação da proposta apresentada pelo 
Banco do Brasil pelo Corpo de Associados 
para que sejam viabilizados os aportes que 
darão suporte à sustentabilidade da caixa 
de assistência. 

O governo Jair Bolsonaro (PSL) já deu 
início ao processo de privatização da Caixa 
Econômica Federal e colocou o banco para 
"puxar a fila da redução do Estado". O 
leilão da Lotex foi adiado novamente, mas 
ainda está nos planos do governo e agora 
foi agendado para o dia 9 de maio, sem que 
fosse apresentada qualquer justificativa.

O presidente do Sindicato de Londrina, 
Felipe Pacheco, afirma que essa é uma 

estratégia do governo de se desfazer das 
áreas mais lucrativas da Caixa para atender 
aos interesses dos bancos privados. "Para 
impedir que isso seja levado adiante, temos 
que organizar ações das entidades sindicais 
e do movimento popular para engajar 
sociedade na luta em defesa da manutenção 
da Caixa 100% pública e a serviço do 
desenvolvimento econômico e social do 
Brasil”, avalia. 

Empregados e empregadas da 
Caixa Econômica Federal aposentados 
devem se recadastrar junto ao Plano de 
Saúde para receber os novos cartões e 
viabilizar o atendimento com médicos, 
clinicas e laboratórios credenciados. 
Esse procedimento também é 
necessário para os dependentes e o 
prazo para o recadastramento levará 
em conta as regras de desligamento do 
empregado à época da adesão.
Veja se a validade de seu cartão 
está próxima do término e acesse o 
site AutoSC.caixa.gov.br para 
emitir um novo na versão digital. 
Caso não consiga por meio desse 
canal, faça a atualização cadastral 
por meio do Autoatendimento. Para 
mais informações acesse www.
centralsaudecaixa.com.br ou 
ligue para o telefone 0800 095 60 94.

O Sindicato de Londrina realizou no dia 17 
de abril, no Auditório da Sede Administrativa, 
Assembleia com funcionários e funcionárias 
do Banco do Brasil que estão na condição de 
substituídos na ação ajuizada junto à Justiça 
do Trabalho requerendo a equiparação 
salarial com o BC (Banco Central). De acordo 
com Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato 
de Londrina, o pagamento dos valores 
"incontroversos" foi autorizado pela Justiça, 
mas há ainda cálculo da correção de valores 
sendo debatidos.

“Nesta Assembleia foram sanadas as dúvidas 
dos substituídos presentes sobre o andamento 
do processo e informamos quais serão os 
próximos passos possíveis de serem feitos”, 
relata. Laurito orienta os substituídos  no 
processo nº 00.220.1989.093.09.00-0 que não 
estavam na Assemblaia a procurar o Sindicato 
para receber os valores “incontroversos” desta 
ação de equiparação salarial.
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Luta contra reforma da 
Previdência ganha força 
nas redes sociais 

Coletivo Estadual se 
reúne em Londrina

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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O Comitê Estadual em Defesa da 
Aposentadoria criou á pagina 
# E U Q U E R O M E A P O S E N T A R 

no Facebook com o objetivo 
de mobilizar a população 
paranaense contra a aprovação 
da PEC (Proposta de Emenda 
Constitucional) 6/2019, que 
muda o sistema de Previdência 
Pública e de Assistência Social 
no Brasil. Este perfil divulga as 
atividades das entidades que 
compõem o Comitê e informações a respeito 
da reforma proposta pelo governo Jair 
Bolsonaro (PSL).

Dirigentes do Sindicato 
de Cornélio Procópio na 
mobilização em defesa 
da Previdência

Dirigentes do Sindicato 
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A coleta de assinaturas 
contra a reforma ocorreu 
nos dias 16,17 e 18/04 em 
Apucarana e em Arapongas
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O presidente do Sindicato de 
Arapoti, Carlos Roberto de Freitas, 
avalia como muito boa a ideia de 

intensificar a luta em 
defesa da aposentadoria 
por meio das redes 
sociais. “Muitas pessoas 
ainda não se deram conta 
da dimensão dessa reforma, que 
vai prejudicar não só a Classe 
Trabalhadora, mas também 
idosos sem condições de prover 

seu sustento, os agricultores e mulheres, por 
terem que trabalhar mais para conseguir se 
aposentar e, em especial, os 

Mobilização em Londrina
é feita de segunda a sábado 
no Calçadão

Mobilização em Londrina 
é feita de segunda a sábado 
no Calçadão

pequenos municípios do País, que poderão 
ficar sem os recursos pagos pela Previdência 
para boa parte de seus habitantes”, destaca.

Veja nas fotos as atividades dos Sindicatos 
na mobilização contra a reforma da 
Previdência.

“Muitas pessoas 
ainda não se 

deram conta da 
dimensão dessa 

reforma”

Integrantes do Coletivo Sindical 
do Itaú no Paraná se reuniram 
dia 16/04, em Londrina

Integrantes do Coletivo Sindical 
do Itaú no Paraná se reuniram 
dia 16/04, em Londrina

Dirigentes sindicais oriundos do banco 
Itaú, representando as bases da Fetec-CUT 
(Federação dos Trabalhadores nas Empresas 
de Crédito do Paraná) participaram no 
dia 17 de abril, em Londrina, de reunião 
para debater os problemas que afetam os 
funcionários e funcionárias no Estado. A 
reunião contou com a presença de José Altair 
Monteiro Sampaio, representante da Fetec-
CUT na COE (Comissão de Organização dos 
Empregados).

Foram discutidas questões relacionadas 
à saúde e ao emprego, como, por exemplo, 
o Programa Agir e suas metas abusivas, e 
as penalidades impostas pelo S.Q.V no Itaú. 

Outro assunto discutido foi o fechamento de 
agências e as realocações de pessoal. No dia 
7 de maio, a COE se reunirá com o Itaú, em 
São Paulo, para debater os fechamentos de 
agências, emprego e rotatividade.  

#EUQUEROMEAPOSENTAR
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Associados elegem dia 25 
a diretoria do Sindicato
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Página do Sindicato 
na internet ganha 
novo visual

A página do Sindicato de Apucarana na internet 
foi remodelada e ganhou novas ferramentas para 
facilitar o acesso às informações de interesse 
das bancárias e bancários associados. Além de 
notícias, da história do Sindicato e da composição 
da Diretoria, o site traz também uma aba para a 
Transparência, onde está o Estatuto da entidade 
e os balancetes mensais de verificação da 
contabilidade.

Tem ainda abas para questões relacionadas à 
saúde, Sede Campestre, galeria de fotos, convênios 
e um espaço específico para a Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, no qual é possível acompanhar 
os processos que estão em andamento requerendo 
direitos da categoria bancária.  “Com esse novo 
visual nossa página ficou mais leve e proporciona 
maior facilidade para que os visitantes possam 
acessar as informações disponibilizadas”, afirma 
Rosemari Zanin, secretária de Imprensa do 
Sindicato de Apucarana.

Acesse a página do Sindicato de Apucarana 
pelo endereço http:bancariosapucarana.
org.br/ ou por meio do Portal Vida Bancária, 
clicando na aba Seu Sindicato.

Integrantes 
da Chapa 

Unidade e 
Resistência

Integrantes 
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Unidade e 
Resistência

Bancárias e bancários associados ao 
Sindicato de Cornélio Procópio elegerão 
no dia 25 de abril os membros da 

Diretoria Administrativa, Corpo de Suplentes e 
do Conselho Fiscal para a gestão 2019/2023. A 
votação ocorrerá em todos os locais de trabalho 
da base territorial da entidade por meio de 
urnas itinerantes. Aposentados, bancários em 
férias ou em licença poderão votar na urna que 
estará fixa na sede do Sindicato.
A Chapa Unidade e Resistência é a única inscrita 
e tem Elizeu Marcos Galvão, atual presidente 
do Sindicato, candidato à reeleição. Dos 22 
integrantes da Chapa, 14 são homens e oito 
mulheres, sendo 3 novos dirigentes sindicais.
“Contamos com o voto e apoio dos associados 
e associadas para dar continuidade ao 
trabalho em defesa dos direitos e interesses 
da categoria bancária, bem como do conjunto 
da Classe Trabalhadora diante dessa política 
de retrocessos que se instalou no País. A 
unidade será fundamental para assegurar a 
manutenção das nossas conquistas e fortalecer 
a resistência”, garante Elizeu.

Inscreva sua equipe 
para o Torneio do 
Trabalhador Bancário

O Sindicato de Cornélio Procópio 
está recebendo inscrições das equipes 
interessadas em participar do Torneio de 
Futebol Suíço do Trabalhador Bancário 
2019, a ser disputado no dia 4 de maio 
no Itapoã Clube de Campo, em Santa 
Mariana. O tradicional certame vai 
comemorar o dia 1º de Maio – Dia da 
Classe Trabalhadora.

As inscrições devem ser feitas com o 
diretor do Sindicato de Cornélio Procópio 
José Marcelo Piovan Guimarães pelos 
telefones (43) 3524-2120 - (43) 99181-
5388 ou com Carlos Alberto Martins 
pelo telefone (43) 99108-5824.

Vem aí o Campeonato de Futebol Suíço de Londrina
No dia 16 de abril, o Sindicato de Londrina 

realizou reunião com representantes das 
equipes que participaram do certame do 
ano passado para discutir a organização do 
Campeonato Bancário de Futebol Suíço de 
2019. Foi definido que as inscrições estarão 
abertas no período de 23/04 a 23/05.

Para participar basta baixar a Ficha de 
Inscrição que está disponível no site Vida 
Bancária, preencher e enviar ao Sindicato 
para o e-mail seebld@sercomtel.com.br. 
Mais informações com os diretores Laurito 
Lira Filho e Levi Ribeiro pelo telefone (43) 
3372-8787.


