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Para Bolsonaro trabalhador tem direitos demais
O presidente Jair Bolsonaro (PSL), que
votou a favor da reforma trabalhista e acabou com mais de100 itens da CLT, parece
querer ampliar ainda mais a retirada de direitos de todas as categorias profissionais.
Segundo ele, os trabalhadores têm direitos
demais. Por isso, lançou a proposta de
criação de uma carteira de trabalho “verde
e amarela” com menos direitos trabalhistas.
Ideia do seu ministro da economia, o
ultraliberal Paulo Guedes, prevê que todo
jovem, ao ingressar no mercado de trabalho, poderá escolher entre um vínculo
empregatício baseado na carteira de trabalho tradicional (azul), que garante todos os
direitos trabalhistas, ou optar pela carteira
de trabalho verde e amarela e, com isso,
perder uma série de direitos trabalhistas.
Como se para gerar emprego fosse necessário o retrocesso trabalhista, como já fez
Michel Temer e, pelo contrário, piorou o
problema.

Carteira verde e amarela

Como será a carteira de trabalho verde e amarela proposta pela campanha?
“Pode escolher: porta da esquerda, você tem sindicato, você tem legislação trabalhista para te proteger, você tem encargos, tem uma porção de coisas.
Porta da direita, você tem contas individuais,
não mistura assistência com previdência,
(...) não tem encargos trabalhistas e a
legislação é como em qualquer lugar
do mundo, se você for perturbado
no trabalho você vai na Justiça e
resolve seu problema. O FGTS, o
fundo de investimento do FGTS
sim (acaba), onde está um bom
pedaço da corrupção. O FGTS
como mecanismo de acumulação
do sistema antigo deixa de rodar.
O sistema novo não tem. Essa
carteira (verde a amarela) é justamente isso.” – entrevista de Paulo
Guedes à Globonews, em 24/10/2018.

Mais ataques ao trabalhador

1
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Excluir afastamento por doença de cálculo da aposentadoria – pente fino nas regras do INSS para dificultar o acesso à
aposentadoria para quem se afasta por motivo de saúde;
Diminuição do salário mínimo de R$ 1.006,00 para
R$ 998,00 – para alguns não faz falta, mas para a camada
mais pobre dois sacos de feijão faz toda a diferença no mês;
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É importante frisar que ao mesmo tempo em que
Guedes manda o trabalhador resolver seus problemas contra a exploração na justiça, o governo
Bolsonaro extingue o Ministério do Trabalho e
anuncia estudar o fim da Justiça do Trabalho. Com
isso, tira a proteção aos direitos trabalhistas e abre
caminho para semiescravidão!

Bolsonaro disse que, até um ano e meio atrás, o Brasil tinha em torno de 4 milhões de ações trabalhistas ao ano, e que isso se deve a um

#semprenaluta!
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Reforma da Previdência

Todas as propostas são cruéis com o trabalhador
Está sendo ventilado que no novo texto da
reforma da Previdência de Bolsonaro a regra
de transição será de 110/106. Neste modelo, os
homens devem atingir 110 pontos e mulheres
106 na somatória de sua idade e de seu tempo
de contribuição. Por exemplo um homem com
65 anos de idade teria que comprovar 45 anos
de contribuição ao INSS.
Atualmente, está em vigor a fórmula 96/86. Se
hoje é extremamente difícil o segurado chegar
aos pontos exigidos, imaginem com a nova
proposta da equipe de Bolsonaro que pretende
subir 14 pontos para homens (mais 7 anos de
trabalho em tese) e 20 pontos para mulheres
(mais 10 anos de trabalho em tese).

3 - Os valores propostos são menores que os
atuais pagos pelo INSS;
4 – Extermina com a atual Previdência e a
aposentadoria de quem está na ativa, já que
não entrará mais dinheiro das contribuições
dos trabalhadores ativos. A atual Previdência é
baseada na solidariedade: os ativos contribuem
para pagar os aposentados;

5- O resultado da capitalização apurado em
2014, no Chile, onde Paulo Guedes (ministro
da economia) ajudou a implantar em 1981, é
que 79% das aposentadorias pagas pelos bancos são menores que o salário mínimo e 44%
são abaixo do índice de pobreza.
6 - O único índice que subiu foi a taxa de suicídio entre idosos que não tem o que comer!

5 – Caso você perca o emprego e não pague o
Fundo de Pensão, perde a aposentadoria, que
tem um mínimo de cotas a serem depositadas;

Capitalização MATA!
1 - Pelo modelo de capitalização, uma parte
ou a totalidade das contribuições dos salários
de cada trabalhador é aplicado individualmente no sistema financeiro, para render juros e
correção. Como ocorre com as previdências
privadas;
2 - Não tem a proteção do Estado que garante
o pagamento. Portanto, se a instituição financeira falir você perde sua aposentadoria;

PEC 300 Amplia a jornada diária de trabalho para 10 horas,
consolida constitucionalmente o negociado se sobrepondo ao
legislado.

Dificulta acesso do empregado à Justiça do Trabalho. Modificando o
prazo prescricional para se ingressar com uma ação de dois anos para
apenas três meses.

Desproteger o trabalhador é meta do governo
O presidente Jair Bolsonaro declarou que há uma proposta em estudo
para acabar com a Justiça do Trabalho. A afirmação foi feita durante
entrevista concedida ao telejornal SBT Brasil, do SBT, dia 3/1, a
primeira após tomar posse.
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“excesso de proteção” ao trabalhador.
Ele defendeu a atuação da justiça comum no caso de ações trabalhistas, e que os trabalhadores arquem com os custos em caso de derrota.
“Entrou na Justiça, perdeu, tem que pagar”, declarou. A restrição da
gratuidade ao acesso à Justiça do Trabalho é um dos pontos da Reforma Trabalhista para sufocar reclamações contra os patrões.

Texto em tramitação no
Congresso

Proposta da equipe
de Paulo Tafner

Proposta da Fipe

Proposta com coautoria
de Fabio Giambiagi

Proposta em estudo
pelo governo Bolsonaro

Idade mínima

 65

 65 

 65 

 65

 65

Cria capitalização?
(poupança compulsória)

Não

Para nascidos
após 2014

Para nascidos
após 2005

Não

Sim

Desvincula piso
do salário mínimo?

Não

Sim

Sim

Não, mas muda
regra de reajuste

Não definido

 60

 55

62 

63 

63 ou 62 

Transição para o setor privado
Idade mínima de partida

 55

Tempo de transição

19 anos

53 

 55

53 

12 anos

 57

52 

24 anos

57 

12 anos

53 

10 anos
Fonte: Folha de São Paulo

4S

indicato dos

Bancários de Santos e Região | Fones: (13) 3202 1670 / 0800 7711920

bancários

Falta de ar condicionado necessita
de mobilização dos bancários
Mais de duas dezenas de agências de vários
bancos iniciaram o verão com seus aparelhos
de ar-condicionado defeituosos por falta de
manutenção, expondo bancários e clientes a
uma sensação térmica de até 47 graus com o
calor que assola a Baixada Santista.
Para resolver o problema, o Sindicato dos Bancários de Santos e Região propõe paralisação
das agências, depois de contatado os setores
responsáveis de cada banco e não houver uma
resposta rápida.
A mobilização da categoria é importante para
paralisar as unidades com o Sindicato. A
diretoria do Sindicato faz sua parte, há vários
anos, e envia ofício em outubro/novembro a
todos os bancos solicitando a manutenção da
refrigeração, além de visitá-las. Mas todo ano
o problema se repete!
“A posição do Sindicato é paralisar as agências
com apoio dos empregados para pressionar
quando não houver agilidade para resolver
esse problema, que se tornou crônico”, afirma
Eneida Koury, presidente do Sindicato.

Mobilização é a solução

Agências que tiveram problemas:
BB
São Vicente: São Vicente, Frei Gaspar e
Presidente Wilson; Santos: José Menino e
Gonzaga; Guarujá: Pitangueiras e Guarujá;
Itanhaém, Peruíbe e PG: Beatrix.

Plaza, Centro e Tupy; Guarujá: Enseada e Ilha de
Santo Amaro.

Bradesco
PG: Centro; São Vicente: Itararé e Itanhaém.

Santander
Santos: Centro, Coliseu, Independência, Ana
Costa II, João Pessoa e Boqueirão; São Vicente:
São Vicente e Pres. Wilson; Guarujá: Centro; PG:
Costa e Silva.

Caixa
Santos: Pinheiro Machado e Centro; PG: Litoral

Itaú
PG: Vila Caiçara e Santos: Centro.

Caixa e BB vão vender negócios mais rentáveis
Os novos presidentes da Caixa e Banco do
Brasil, Pedro Guimarães e Rubem Novaes,
respectivamente, mostraram, que os bancos
públicos perderão sua importância na carteira
de crédito do país para subsidiar casa própria,
pequenos e médios produtores agrícolas e no
desenvolvimento coletivo.

EXPEDIENTE

Caixa
Seus negócios mais lucrativos nas áreas de
seguros, cartões e loterias terão seus capitais
abertos. Também deve acelerar a venda de
carteiras, principalmente imobiliárias. “Para

quem é classe média, tem que pagar mais,
ou vai buscar no Santander, no Bradesco, no
Itaú. Na Caixa, vai pagar juro maior do que
o do Minha Casa, Minha Vida, certamente, e
juros de mercado”, disse Guimarães em sua
posse.
BB
O Banco do Brasil vai rever sua política de
subsídios à agricultura. Além de vender parte
dos fundos de investimentos, cartões, seguros,
ativos imobiliários e carteira de crédito para
pessoa física e pequenas empresas.
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Conclusão
O governo está vendendo apenas o filet mignon
ao mercado, que garante maior rentabilidade,
sem a concorrência dos bancos públicos no
segmento. Os bancos privados não têm interesse em financiar, por exemplo, a construção de
imóveis voltados à população da faixa de até R$
1.800,00/mês. Não é nada mais do que a abertura de espaço para atuação sem concorrência
das instituições privadas. Sem o compromisso
de promover o desenvolvimento equilibrado do
país e a servir aos interesses da coletividade,
como aplica o artigo 192 da Constituição!
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