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Trabalho decente é alvo 
de inúmeros ataques

DE VOLTA À ESCRAVIDÃO

Destaque para a 
conscientização 
sobre a 
importância de 
doar sangue

Junho Vermelho

Lobby dos 
patrões 

articula fim 
da proteção 

à saúde e 
segurança do 
trabalhador

Não bastasse a terceirização sem limites, trabalho 
em casa (home office), pejotização e outras 
formas de precarização do emprego, governo vai 
regulamentar o trabalho aos domingos e feriados

Nos últimos três anos a Classe Trabalhadora está sob intenso 
ataque de grandes grupos empresariais, que contam com um 
forte lobby no Congresso Nacional e declarado apoio do governo 

federal para desregulamentar direitos sob o pretexto de gerar empregos 
e melhorar a competitividade no exterior. Foi por conta disso que em 
2017, o governo aprovou, a toque de caixa, a reforma trabalhista, sem 
que fosse feito antes um amplo debate com a sociedade e as Centrais 
Sindicais quanto às consequências das mudanças em mais de 100 artigos 
da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Para quem achava que essa “reforma” foi suficiente 
para conter a ganância dos patrões, estão tramitando na 
Câmara dos Deputados e no Senado diversos projetos que 
objetivam a redução de direitos da Classe Trabalhadora, 
como a regulamentação do trabalho aos domingos 
e feriados, o fim das normas de proteção à saúde e 
seguridade nas empresas e a reforma da Previdência, que 
não se limita em dificultar o acesso à aposentadoria.

No caso do trabalho aos domingos, o governo quer 
regulamentar o fim do descanso semanal remunerado, sob a justificativa 
de aumentar a produtividade das empresas e reduzir custos para tornar 
os produtos brasileiros mais competitivos lá fora. Isso significa não só 
o fim da folga aos domingos, para que o trabalhador possa desfrutar 
de momentos de descanso e lazer com a família no final de semana, 
mas também o não recebimento do adicional de horas extras previsto 
atualmente na legislação.

Brasil é um dos 10 países piores para os trabalhadores
Paralelo a isso, o governo está acabando com as Normas 

Regulamentadoras que dizem respeito à saúde e segurança dos 

t r a b a l h a d o r e s . 
“Essa medida vem 
complementar a 
extinção do Ministério do 
Trabalho, que era responsável pelas políticas de geração 
de empregos e, também, pela fiscalização das condições de 
trabalho nas empresas”, recorda o presidente do Sindicato, 

Felipe Pacheco.
Para Felipe, todos esses retrocessos justificam a colocação do Brasil 

entre os 10 países piores para os trabalhadores no ranking elaborado 
pela CSI (Confederação Sindical Internacional) e apresentada durante 
a Conferência da OIT (Organização Internacional do Trabalho), 
realizada na semana passada em Genebra. “Além de desregulamentar 
as proteções legais aos trabalhadores, o governo está cerceando a 
democracia e a organização da Classe Trabalhadora em torno das 
entidades sindicais, impondo mudanças nas regras das contribuições 
para impedir a luta contra todos esses retrocessos”, aponta. 
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Contraf-CUT critica aumento 
na coparticipação da Cassi

Saiba MaisSaiba Mais

Funcef muda a política de 
investimentos para conter déficit

A diretoria da Funcef (fundo de previdência 
complementar dos empregados e empregadas 
da Caixa Econômica Federal) apresentou no dia 
18 de junho, em Brasília, o balanço referente 
ao primeiro trimestre de 2019, que apontou 
aumento no déficit e o desempenho dos 
investimentos em renda fixa abaixo 
da meta atuarial. 

Diante dessa situação, a diretoria 
da Funcef reconheceu que precisará 
recorrer a modalidades de maior 
risco, como renda variável, para 
reverter o déficit dos planos, 
deixando de lado a opção feita ao 
longo dos últimos anos de concentrar recursos 
nos títulos públicos, o que não foi promissor. De 
acordo com o balanço do primeiro trimestre, 
a rentabilidade ficou bem abaixo da meta e 
registrou alta de R$ 300 milhões no déficit 
somente no último mês.

Some-se a isso a queda das ações da Funcef 
na Vale após o episódio de Brumadinho (MG), 
causando não só prejuízos materiais, mas 
também sociais e ambientais com um custo 

incalculável. De acordo com a diretoria da 
Funcef, os investimentos na Vale correspondem 
a 40% de todas as aplicações em renda variável 
e 10% dos ativos do fundo de pensão. Por isso, 
a Vale foi a grande responsável pelo resultado 
negativo do trimestre.

Após o rompimento da 
barragem em Brumadinho, a 
Vale não distribuiu os dividendos 
aos acionaistas e o preço do 
minério subiu consideravelmente, 
comprometendo as vendas das 
commodities.

“Esperamos que essa mudança 
nos investimentos consiga restabelecer o 
reequilíbrio nas contas da Funcef, porque estão 
em risco milhares de vidas neste processo 
que requer habilidade dos responsáveis 
pelos investimentos”, avalia o presidente do 
Sindicato, Felipe Pacheco.

A C o n t r a f - C U T 
(Confederação 
Nacional dos 

Trabalhadores do Ramo 
Financeiro) enviou ofício 
ao Conselho Deliberativo 
da Cassi demonstrando 
contrariedade à decisão 
da diretoria da caixa de 
assistência dos funcionários e funcionárias 
do Banco do Brasil  e pedindo para que 
os conselheiros, tanto os eleitos quanto 
os indicados, votem contra o aumento na 
coparticipação. A entidade afirma que os 
associados serão extremamente prejudicados, 
pois o percentual da coparticipação deve 
passar de 40% para 50% nas consultas e de 
20% para 30% nos exames.

Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato, 
avalia que essa medida vai comprometer o 
custeio da caixa pelos associados e associadas, 
passando por cima do modelo atual que tem 

um teto de despesas. 
“Hoje, a Cassi tem um 
sistema moderador, 
que está sendo 
desvirtuado com esse 
aumento e pode se 
tornar um instrumento 
de punição para quem 
necessitar dos serviços 

médicos e hospitalares”, critica.
 Para Laurito, a direção da Cassi, em 

conjunto com o Banco do Brasil, seu 
patrocinador, está querendo jogar nas 
costas dos associados o déficit financeiro, 
demonstrando com isso o descaso em relação 
à saúde de milhares de vidas atendidas pela 
caixa de assistência.

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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A equipe econômica do governo Jair 
Bolsonaro (PSL) propõe desde o início do 
mandato a privatização das estatais com o 
discurso de fazer caixa para atingir o superávit 
primário das contas da União. A demissão do 
presidente do BNDES, Joaquim Levi, teve como 
um dos motivos a não criação de projetos/
programas que viabilizem as privatizações, 
demonstrando que o governo federal exige 
celeridade para vender as empresas públicas. 

No último dia 6 de junho, o STF (Supremo 
Tribunal Federal) deu sua contribuição para 
garantir essa rapidez na venda das estatais, 
se não por inteiro, mas fatiadas, liberando a 
venda das subsidiarias sem a necessidade de 
aval do Congresso Nacional e também sem 
processo licitatório. O Banco do Brasil possui 
16 subsidiárias, sendo as mais importantes a 
BBDTVM e a BB Seguridade. O resultado do 
ano de 2018 dessas subsidiárias correspondeu a 
aproximadamente 50% do lucro do banco.

Agente do desenvolvimento
O atual governo, na ótica do “Vamos tornar 

o Banco do Brasil mais magrinho”, coloca em 
risco a instituição mais solida e importante 
do País. Empresa que no último ano em sua 
distribuição de lucros aos acionistas pagou 
ao Tesouro Nacional R$ 2,7 bilhões, o BB é 
responsável por mais de 60% do financiamento 
do agronegócio nacional, contribuindo para a 
exportação de alimentos num dos setores mais 
dinâmicos do País, fortalecendo a agricultura 
familiar, base da economia de mais 90% dos 
municípios, com cerca de 20 mil habitantes. 
Este setor é responsável pela renda de 40% da 
população economicamente ativa e garante 70% 
dos empregos no campo, conforme apontam 
dados da Secretária de Agricultura Familiar.

Quaisquer tentativas de vender ativos 
estratégicos do Banco do Brasil vão enfraquecê-
lo, dificultar a sua sustentabilidade e, 
consequentemente, desestabilizar setores da 
economia do País que dependem da atuação 
do banco público que hoje, apesar de seu 
encolhimento, conta com 4.713 agências e 
está presente em 99,3% dos municípios da 
nação, de acordo com o relatório de Análise de 
Desempenho do 1T19.

Diante deste cenário que pretende tirar a 
competitividade do banco e possivelmente 
comprometer a sua existência, a ANABB 
(Associação Nacional dos Funcionários do BB) 
lançou a campanha “#nãomexanomeuBB”. 
A ação da ANABB vem somar forças para 
defender as empresas públicas que sempre 
tiveram papel de importância no atendimento 
da população brasileira e no desenvolvimento 
do País. 

ANABB lança 
campanha em defesa 
do Banco do Brasil

Vale foi a grande 
responsável pelo 

resultado negativo 
no primeiro 

trimestre

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Relator mantém pontos do projeto 
que penalizam trabalhadores

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Convenção 190 
da OIT enquadra 
assédio no trabalho

Após 10 anos de debates envolvendo 
representantes dos trabalhadores, dos patrões 
e governos, foi aprovada durante a 108ª 
Conferência Internacional da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho) a Convenção 
190, estabelecendo condições para eliminar 
a violência no mundo do trabalho. Neste 
instrumento o assédio moral e sexual, bem 
como outros tipos de condutas opressoras, são 
considerados abusos aos direitos humanos e 
ameaça à igualdade de oportunidades.

Essa discussão surgiu em 2009, no âmbito 
da CSI (Confederação Sindical Internacional) 
e, a princípio, encontrou resistências dos 
empregadores, que consideravam o tema uma 
questão a ser resolvida por políticas públicas. 
Vencida essa fase, representantes da Classe 
Trabalhadora tiveram que ceder em seus 
objetivos, que era estabelecer mecanismos de 
defesa dos segmentos vulneráveis (mulher, 
deficientes, negros, LGBTs), mas no final a 
Convenção 190 acabou sendo dirigida para o 
combate de gênero.

“A aprovação da Convenção 190 é uma vitória 
que abre o caminho para tornar o mundo do 
trabalho livre da violência organizacional, que 
hoje é responsável pela geração de um número 
elevado de adoecimentos de trabalhadores e 
trabalhadoras, acometidos por danos físicos, 
psicológicos e sexuais”, comemora Geraldo 
Fausto dos Santos (Ceará), diretor da FETEC-
CUT/PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná).

Desafio
Ele lembra que o desafio agora é convencer 

que os países ratifiquem a Convenção 190, 
criando meios para que o Judiciário paute 
suas decisões neste novo ordenamento das 
relações de trabalho. “No Brasil, em particular, 
a ratificação vai ser muito difícil, pois temos 
um governo com viés fascista, machista e que 
já deu exemplos de sobra para mostrar que está 
a serviço dos interesses das empresas”, avalia.

Segundo Ceará, para a categoria bancária 
este instrumento vem reforçar o combate 
ao assédio moral, que conta, desde de 2010, 
com um Acordo assinado com os bancos 
estabelecendo um canal para tornar o ambiente 
de trabalho saudável. 

Leia estas e mais informações no endereço 
www.vidabancaria.com.br
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Mesmo obtendo um lucro líquido de R$ 
6,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano o 
Bradesco mantém em curso a onda de demissões 
injustificadas, dispensando boa parte de bancários 
e bancárias com mais de 25 anos de casa para 
contratar outros com salários bem inferiores. Em 
2019, só na base territorial do Sindicato foram 
mandados para o olho da rua oito funcionários, 
comprometendo ainda mais as condições de 
trabalho e o atendimento ao público.

Lucro bilionário não espanta fantasma 
da demissão na base do Sindicato

AVANÇO

Mobilização nacional forçou mudanças 
no texto da PEC 6/2019, mas reforma 
ainda sacrifica os trabalhadores

O relatório apresentado pelo deputado 
Samuel Moreira (PSDB/SP) à PEC 
(Proposta de Emenda Constitucional) 

6/2019, que é a reforma da Previdência, 
elaborada pelo governo Jair Bolsonaro 
(PSL), altera alguns pontos do 
texto, mas não tira das costas da 
Classe Trabalhadora o peso do 
equilíbrio das contas públicas. Ele 
retirou alguns pontos perversos, 
como a capitalização, as regras 
que praticamente inviabilizavam 
o acesso de trabalhadores e 
trabalhadoras rurais à aposentadoria 
e as mudanças no BPC (Benefício de Prestação 
Continuada) pago a idosos em condição de 
miserabilidade.

No entanto, foi mantida na PEC a idade 
mínima de 62 anos para mulheres poderem se 
aposentar e 65 aos homens, além dos 40 anos 
de contribuição para ter direito à aposentadoria 
integral e a forma de cálculo que reduz os 
benefícios. Com essas mudanças nas regras 
da Previdência, o governo espera ter uma 

economia de cerca de R$ 900 bilhões nos 
próximos 10 anos.

Para a secretária-geral do Sindicato, Daniele 
Ruzza, as pressões da Classe Trabalhadora 
precisam ser ampliadas para impedir a 

aprovação dessa reforma. “Essa 
proposta ainda continua impondo 
um sacrifício maior às mulheres, 
tem como finalidade dificultar a 
aposentadoria e pagar benefícios 
menores. São fatores que levarão o 
trabalhador e a trabalhadora viverem 
na miséria no momento da vida em 
que mais precisarão de amparo do 

governo”, avalia.
O relatório do deputado Samuel Moreira 

está sendo discutido na Comissão Especial 
que analisa a PEC 6/2019. Se for aprovado será 
submetido à votação no Plenário da Câmara.

Valdecir Cenali, diretor do Sindicato e 
representante do Vida Bancária na COE (Comissão 
de Organização dos Empregados) do Bradesco, 
disse que essa rotatividade está prejudicando o 
trabalho nas agências, além de comprometer o 
atendimento aos clientes e usuários. "Apesar de ter 
reposto vagas, a dotação de pessoal é inadequada 
para suprir a demanda”, argumenta Valdecir. O 
banco já foi interditado pelo Procon em Londrina 
por problemas na demora no atendimento.

Mudanças no 
texto não afastam 

o risco de jogar 
trabalhadores na 

miséria
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Equipes buscam a classificação 
para a proxima etapa
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Pontual Centro de Ensino oferece 
desconto especial para filiados ao Sindicato

O Pontual Centro de Ensino 
oferece descontos especiais 
para bancários filiados ao 
Sindicato e seus dependentes. 
A instituição tem duas unidades 
em Londrina e conta com 
mais de 40 anos de história na 
formação de crianças e jovens, 
com turmas da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Curso de Inglês.

As aulas da Educação Infantil são ministradas 
na unidade da Rua Pio XII, 716 e as demais 
séries estudam nas instalações do Pontual 

Para mais informações acesse 
https://pontuallondrina.com.b
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VIDASaúde
FUTEBOL SUÍÇO

Acesso aos
benefícios do INSS 
ficará mais difícil

Mês de conscientização sobre a 
importância de doar sangue

Junho Vermelho

A MP (Medida Provisória) 871/2019, 
conhecida como a MP do Pente-fino, foi 
aprovada no dia 3 de junho pelo Senado, na 
forma do PLV (Projeto de Lei de Conversão) 
nº 11, a ser sancionado pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PSL). Essa matéria foi 
apresentada pelo governo para dificultar o 
acesso aos trabalhadores e trabalhadoras 
aos benefícios previdenciários, sob a 
justificativa de impedir fraudes ao INSS 
(Instituto Nacional da Seguridade Social).

Para isso, a MP prevê a criação do 
Programa Especial para Análise de Benefícios 
com Indícios de Irregularidade, o Programa 
de Revisão de Benefícios por Incapacidade, 
o Bônus de Desempenho Institucional 
por Análise de Benefícios com Indícios 
de Irregularidade do Monitoramento 
Operacional de Benefícios e o Bônus de 
Desempenho Institucional por Perícia 
Médica em Benefícios por Incapacidade. Ou 
seja, o objetivo é intensificar o processo de 
revisão dos benefícios e auxílios de milhões 
de brasileiros e brasileiras, que serão 
obrigados a passar por severas perícias 
médicas.

Bônus aos peritos
Para garantir a economia de R$ 9,8 

bilhões neste ano com o corte de benefícios, 
o governo vai pagar bônus aos peritos do 
INSS, conforme estabelece a MP 871.

Além dos trabalhadores afastados para 
tratamento de doenças e vitimados por 
acidentes no exercício de suas atividades, 
essa matéria vai prejudicar também o 
trabalhador rural, famílias que recebem 
o Auxílio-reclusão, pensões pela morte de 
segurados do INSS e as vítimas de violência 
doméstica.

CONVÊNIO

RESULTADOS DA RODADA – 22/06
Bradesco Bela Vista do Paraíso 5 x 1 Mixtão
Itaú Arapuk 1 x 3 Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 
Itaú 109 5 x 3 Santander

PRÓXIMA RODADA – 6/07
9h00: Bradesco Bela Vista do Paraíso x Itaú 109
9h00: Mixtão x Itaú Arapuk
10h00 Santander x PLR United

localizada na Rua Quintino 
Bocaiúva, 812, 3º Andar.

O desconto é válido para 
bancários e bancárias filiados ao 
Sindicato. Para mais informações 
entre em contato com o Pontual 
Centro de Ensino pelo telefone 
(43) 3321 6757 ou pelo WhatsApp 

99906-6758.

O Campeonato Bancário de 
Futebol Suíço 2019 teve 
três jogos válidos pela 

terceira rodada no sábado (22/06) 
nos campos da AABB em Londrina. 
O Bradesco Bela Vista do Paraíso 
e o Itaú 109 seguem liderando o 
certame, com sete pontos ganhos. 
A equipe Bradesco Guaporé/10 de 
Dezembro está em segundo lugar na 
classificação, com 5 pontos, seguida 
de PLR United e do Santander, que 
estão com 3.

Leonardo Decioli, do Bradesco 
Bela Vista do Paraíso, segue em 
frente na liderança da artilharia, 
com 12 gols marcados. É grande a 
disputa pelo troféu de goleiro menos 
vazado: Norberto Lista, do Bradesco 
Guaporé/10 de Dezembro, e Claudio 
Giroldo, do Bradesco Bela Vista do 
Paraíso, e Alexandre Oiko, do PLR 
United, estão empatados, com média 
de 4 gols.

De acordo com Laurito Lira Filho, diretor 
do Sindicato de Londrina e membro da 
coordenação do Campeonato, no próximo 
sábado (29/06), não haverá rodada em função 
do feriado da sexta-feira em Londrina, dia 

do padroeiro da cidade, Sagrado Coração 
de Jesus.  “A bola voltará a rolar no dia 6 de 
julho pela quarta rodada, com muitos gols e a 
disposição das equipes para conquistar uma 
das quatro vagas para a etapa Semifinal”, 
comenta Laurito.

CLASSIFICAÇÃO
EQUIPE V E D P
Bradesco Bela Vista do Paraíso 2 1 - 7
Itaú 109 2 1 - 7
Bradesco Guaporé/10 de Dezembro 1 2 - 5
PLR United 1 - 1 3
Santander 1 - 2 3
Itaú Arapuk - - 2 0
Mixtão - - 2 0


