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estratégias em defesa da 
caixa de assistência dos 
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Outubro Rosa: 
Campanha de 
conscientização sobre 
a prevenção do câncer 
de mama

Funcionários e dirigentes das entidades 
de representação participaram 
no dia 28 de setembro, em São 

Paulo, do Encontro Nacional de Saúde 
dos Funcionários do Banco do Brasil para 
debater a situação da Cassi, a caixa de 
assistência, diante da negativa da direção 
do banco de retomar o diálogo para 
negociar uma proposta que atenda ambas 
as partes. O evento teve três painéis para 
abordar os seguintes temas: 1) Auto-gestão 
e atenção primária de saúde; 2) Desafios da 

autogestão com atual cenário político; e 3) 
Histórico e situação atual da Cassi.

De acordo com Ivaí Lopes 
Barroso, presidente do Sindicato 
de Cornélio Procópio, o Encontro 
destacou a importância da Cassi 
para continuar desenvolvendo 
programas de prevenção ao 
adoecimento dos associados e 
seus dependentes. “Foi lembrado 
que a Cassi é um direito histórico 
do funcionalismo do BB, aprimorado com 
muitas lutas, e que sua atuação supera 
o papel dos demais planos de saúde 
por dar uma atenção completa à saúde, 
beneficiando não só os funcionários, mas 
também o banco”, explica.

Para superar o impasse criado pela 

diretoria do banco, Ivaí avalia que é preciso 
fortalecer a campanha em defesa da 

Cassi, com o engajamento dos 
funcionários e funcionárias nas 
atividades organizadas pelo 
movimento sindical e as entidades 
representativas.

“Estamos realizando reuniões 
nas agências para sensibilizar todos 
a respeito do que poderá resultar 
se nossa caixa de assistência for 

repassada para um ente privado. O modelo 
de auto-gestão se mostrou eficiente e a Cassi 
só está passando por dificuldades em função 
da postura adotada pelo banco nos últimos 
anos em relação à sua contribuição”, salienta 
Laurito Lira Filho, diretor do Sindicato de 
Londrina.

A Cassi é 
um direito 

histórico dos 
funcionários 
do Banco do 

Brasil
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Após denúncia, diretoria volta atrás 
e adere ao Censo da Diversidade

Seminário da Fenae discute saúde mental

Adotando uma atitude desrespeitosa em relação à mesa de negociações 
entre o Comando Nacional dos Bancários e a Fenaban (Federação 
Nacional dos Bancos) a diretoria da Caixa Econômica Federal não havia 
liberado o acesso aos empregados e empregadas ao questionário do 3º 
Censo da Diversidade Bancária. Essa postura só foi revista no final da 
quinta-feira (26/09), depois que as entidades sindicais denunciaram em 
seus sites e nas redes sociais o boicote do banco a este levantamento 
sobre o perfil da categoria bancária.

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

Saiba MaisSaiba Mais

A Fenae (Federação Nacional das 
Associações de Pessoal da Caixa) 
promoveu no dia 25 de setembro, em 

Brasília (DF), o do I Seminário sobre Saúde 
Mental dos Trabalhadores, com a presença 
de empregados do banco, dirigentes 
sindicais, das APCEFs do Conselho de 
Usuários do Saúde Caixa e do GT Saúde do 
Trabalhador. O debate se deu em torno dos 
resultados de uma pesquisa encomendada 
pela Fenae em 2018, que confirmaram o 
que o movimento dos trabalhadores já 
denunciava, o aumento dos transtornos 
psíquicos e outros graves problemas de 

saúde entre os empregados da Caixa.
Para Jair Pedro Ferreira, presidente da 

Fenae, a saúde do trabalhador tem que ser 
uma pauta perene do movimento sindical e 
associativo. “Precisamos envolver todas as 
entidades e representações dos trabalhadores, 
para juntos construirmos ferramentas para 
combater esse grave problema. Essa luta tem 
de ser de todos nós”, reforçou o dirigente.

Na avaliação de Jair, na Caixa, o modelo 
de gestão propicia o adoecimento dos 
empregados e empregadas e somado a 
isso tem ainda a redução do quadro de 
pessoal, a reestruturação e a imposição de 

metas abusivas.
“Em 2014, tínhamos 4 mil agências e 101 

mil empregados concursados. O volume 
de trabalho aumentou de lá pra cá e nós 
perdemos 19 mil vagas de trabalho.  O risco 
de privatização é outro problema que afeta os 
trabalhadores. É preciso mudar esta política 
de gestão da direção da Caixa, que não 
respeita os trabalhadores e deixam as pessoas 
doentes”, defendeu o presidente da Fenae.
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Parceria com banco suíço pode 
levar a novo rombo milionário

InvIsta nas lutas 
da categorIa 

MAIS IMPOSTO
Governo quer 
faturar R$ 20 bi com 
ações trabalhistas

A Lei 13.876/2019, sancionada no último 
dia 20 de setembro pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) estabelece a cobrança 
de impostos sobre acordos trabalhistas 
judiciais ou não. O objetivo do governo 
é arrecadar R$ 20 bilhões em 10 anos 
com essa cobrança, retirando boa parte 
dos direitos recuperados pela Classe 
Trabalhadora que foram sonegados pelas 
empresas.

Essa Lei determina que os valores 
de acordos trabalhistas (judiciais ou 
extrajudiciais) não poderão ser declarados 
apenas como indenizatórios se houver 
também questões de natureza salarial 
envolvidas, tais como horas extras, férias, 
13º salário e outros. Assim, o acerto dessas 
verbas terá incidência do Imposto de Renda 
e contribuições previdenciárias. Além 
disso, os valores não poderão ser calculados 
com base em valores inferiores ao salário 
mínimo ou ao piso salarial da categoria, 
nem mesmo menor que a diferença 
entre o valor devido pelo empregador e o 
efetivamente já pago ao trabalhador.

Para Marcos Neves, secretário de 
Assuntos Jurídicos da FETEC-CUT/
PR (Federação dos Trabalhadores nas 
Empresas de Crédito do Paraná), com 
essa Lei o governo vai retirar um dinheiro 
sagrado do trabalhador e trabalhadora 
que conseguir reaver seus direitos junto à 
empresa anos depois de ter sido demitido. 
“Mais uma vez estão tributando o fruto 
do trabalho para aumentar o caixa da 
União, sem se preocupar com os ganhos 
dos especuladores ou mesmo das grandes 
fortunas, jogando nas costas da Classe 
Trabalhadora o rombo nas contas”, critica. 

O Banco do Brasil firmou um 
memorando de entendimentos 
com o banco suíço UBS para 

prestar serviços de banco de investimento 
e de corretora de valores no segmento 
institucional no Brasil, Argentina, Chile, 
Paraguai, Peru e Uruguai. Essa operação faz 
parte do pacote de privatizações do governo 
federal e com ela será firmado um Acordo de 
Associação, no qual, segundo informou o site 
Infomoney, o UBS será acionista majoritário 
(50,01%) da parceria e terá acesso à base de 
relacionamento do BB.

Carlos Roberto de Freitas, presidente do 
Sindicato de Cornélio Procópio, afirma que 
esse tipo de parceria não é novidade no BB, 
pois em 2001, durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB), foi feita uma 
sociedade com o Deutsche Bank para criação 
da MaxBlue, uma boutique de investimentos, 
que acabou em um prejuízo de R$ 200 milhões 
para o banco brasileiro. “Aquele negócio 
ambicioso acabou não dando certo e o BB 
teve que ficar com o mico sozinho, porque o 
Deutsche Bank desistiu do projeto”, recorda.

Para Carlos, o Banco do Brasil não vai 
receber nada com essa transação e vai apenas 
dividir o lucro de seu Banco de Investimentos 
com o UBS, que vai aproveitar as 4.700 
agências, 90 mil funcionários e 36 milhões de 
clientes para ampliar sua clientela.

A finalização dessa parceria depende 
do fechamento do acordo entre as partes 
e também da aprovação dos órgãos 
competentes do governo federal.

Dia 6/10 tem eleição de 
membros do Conselho Tutelar

Eleitores de Londrina têm compromisso 
no dia 6 de outubro, quando ocorrerá a 
eleição para escolha dos 25 integrantes 
do Conselho Tutelar para a gestão 
2020/2024. A votação será feita em 65 
locais, entre Escolas Municipais e CMEIs 
(Centros Municipais de Educação Infantil), 
abrangendo 82 sessões eleitorais.

São 72 candidatos disputando 25 vagas 
de conselheiros tutelares, que atuarão 
em conjunto com o CMDCA (Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente), na fiscalização dos direitos 
e na solução de demandas que afetam 
este segmento da população.

Podem votar pessoas maiores de 16 
anos de idade mediante a apresentação 
de documento de identificação com 
foto e o Título de Eleitor. Cada pessoa 
poderá votar em apenas um candidato. 
O Conselho Tutelar de Londrina atua 
por meio de cinco sedes, distribuídas 
nas regiões Norte, Leste, Oeste, Sul e no 
Centro da cidade.

sindica-
lize-se!
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Mudanças nas 
NRs facilitam
vida dos patrões
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Senado adia votação da PEC 
6/2019 por conflito com o governo

VIDASaúde
 Outubro Rosa

Outubro Rosa: Campanha de 
conscientização sobre a prevenção do 

câncer de mama

Aos poucos o governo federal vai retirando 
direitos básicos da Classe Trabalhadora, dando 
continuidade à reforma trabalhista, que, ao 
invés de gerar empregos, oficializou o “bico”. O 
mais novo ataque surge com mudanças nas NRs 
(Normas Regulamentadoras) de saúde e segurança 
no trabalho para reduzir custos e responsabilidades 
das empresas.

Zoraide Sanches, secretária de Saúde do 
Sindicato de Apucarana, afirma que antes a NR3 
determinava que os auditores poderiam embargar 
todo um setor se fosse detectado um único 
equipamento que colocasse a saúde ou a vida do 
trabalhador em risco. "Com as alterações feitas pelo 
governo, os auditores terão que seguir a orientação 
da matriz de risco, utilizada na Nova Zelândia e do 
Reino Unido, que define as escalas de gravidade 
das infrações, dificultando a análise de embargos 
e interdições, o que pode deixar os trabalhadores 
expostos a riscos iminentes", explica.

Cabe lembrar que Brasil está em quarto lugar 
no ranking mundial de acidentes de trabalho. Só 
no período de 2012 a 2018 foram registrados 4,7 
milhões de casos no País, deixando 172 mil mortes.

Higiene em risco
As mudanças feitas a toque de caixa pelo governo, 

mesmo com a oposição dos representantes dos 
trabalhadores, foram publicados no Diário Oficial 
da União do dia 24 de setembro. Além da NR3, 
também foram alterados os textos da NR24, que 
trata de higiene e conforto nos locais de trabalho, 
a da NR28, que estabelece regras de fiscalização e 
penalidades para as empresas.

Pela nova norma, os estabelecimentos com 
funções comerciais, administrativas ou similares 
com até 10 trabalhadores poderão disponibilizar 
apenas uma instalação sanitária de uso comum 
entre os sexos, desde que garantidas condições de 
privacidade e higiene.

A Mesa Diretora do Senado adiou, 
pela segunda vez seguida, na última 
terça-feira (24/09), a votação na 

CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da 
PEC (Proposta de Emenda Constitucional) 
6/2019, que muda as regras da Previdência. 
A matéria deveria seguir no mesmo dia para 
o Plenário, mas teve sua tramitação adiada 
em função da operação feita pela Política 
Federal no gabinete do senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo 
no Senado.

A ação foi autorizada pelo ministro Luís 
Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), 
dentro da investigação sobre a suspeita 
de desvio em obras públicas no Ministério 
da Integração Nacional na época em que 
Bezerra era ministro da pasta e baseia-se 
em uma delação premiada do doleiro João 
Lyra, assinada como desdobramento da 
Operação Lava Jato. Um dia após a operação, 

o presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP) disse que o Senado ia questionar o 
STF sobre a ação da PF. 

Votação pode ocorrer no dia 2/10. Pressione os senadores!
Agora, a PEC 6/2019 deve voltar à pauta da 

CCJ e do Plenário do Senado no dia 2 de outubro. 
O relator da matéria, Tasso Jereissati (PSDB-
CE), rejeitou as 77 emendas apresentadas pela 
oposição. A CUT e demais Centrais Sindicais 
preparam uma grande concentração para 
esta semana em Brasília com o objetivo de 
pressionar os senadores a rejeitarem a reforma 

da Previdência. As entidades orientam a Classe 
Trabalhadora a se engajar nesta luta em defesa da 
aposentadoria e demais direitos previdenciários 
enviando mensagens aos senadores pelas redes 
sociais. No Paraná, as mensagens devem ser 
enviadas aos senadores Álvaro Dias (Podemos), 
Flávio Arns (REDE) e Oriovisto Guimarães 
(Podemos). 


