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Mais uma perversidade do Governo Bolsonaro

Consulta sobre qualidade
do serviço no PCMSOCaixa ameaça extinguir cargos

Nem os parques nacio-
nais escapamdo governo

Os mais rentáveis do mundo

As vésperas do Dia Internacional
das Pessoas com Deficiência (03/12),
o Governo Bolsonaro encaminhou ao
Congresso um projeto de lei que pra-
ticamente acaba com a política de
cotas para pessoas com deficiência
ou reabilitadas. O PL 6.195/2019
que tramita em regime de urgência,
permite substituir contratação por
pagamento destinado a um progra-
ma do governo. O recolhimento será
feito a uma conta da União.

A Ampid – Associação Nacional
de Membros do Ministério Público de
Defesa dos Direitos dos Idosos e Pes-
soas com Deficiência – divulgou nota
de repúdio onde diz que o projeto de
lei viola a Convenção Internacional
sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, da qual o Brasil é signa-

tário.
Para Ivanilde Fidelis, Diretora de

Saúde e Condições de Trabalho do
Sindicato, “É difícil entender como
parte significativa de cristãos (cató-
licos e evangélicos) continuam apoi-
ando um governo com políticas tão
nefastas para os pobres, para os tra-
balhadores e, agora, também para
as pessoas com deficiência”.

Além das empresas públicas, os
parques nacionais brasileiros, chei-
os de recursos naturais, podem ser
entregues ao grande capital estran-
geiro. Um decreto publicado por
Bolsonaro nesta terça (03/12) inclui
os parques nacionais dos Lençois
Maranhenses, Jericoacoara (CE) e
Iguaçu (PR) no PPI. O Programa de
Parcerias de Investimento estuda a
viabilidade de privatizações. Quer
dizer, ao invés de aumentar os in-
vestimentos para preservar e impe-
dir a degradação dos parques, o go-
verno quer vender.

A Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf-CUT) entrou em contato
com a direção da Caixa, nesta terça
(03/12), reivindicando uma reunião
para esclarecer e debater sobre in-
formações de uma possível reestru-
turação do banco, com poder para
afetar as condições de trabalho dos
empregados do banco.

Diversas denúncias dão con-
ta que o banco vai extinguir os
cargos de tesoureiro e caixa;

aqueles que não conseguirem se
encaixar em uma gerência se-
rão descomissionados.

Em contato por telefone, a dire-
ção do banco não confirmou as mu-
danças, alegando que se tratava
apenas de um teste para ver a opi-
nião dos empregados e que nenhu-
ma alteração foi votada ainda. O
banco também se negou a cumprir
a agenda de reuniões bimestrais,
pedindo que a reunião fosse marca-
da apenas para o dia 15/01.

Resultado consulta Cassi
Os associados à Cassi aprovaram

a proposta de recuperação da Caixa
de Assistência. Dos 167.557 aptos
a votar, 124.267 exerceram o direito.
No total, 81.982 (65,97%) foram
favoráveis à proposta. Outros
39.608 (31,87%) foram contra.
Votos brancos somaram 1.161
(0,93%) e nulos 1.516 (1,22%). Con-
siderando apenas os votos válidos,
a proposta foi aprovada por 67,42%.
O resultado foi divulgado na noite
de quinta-feira (28/11). A consulta
começou no dia 18/11. De acordo
com o texto aprovado, a contribuição
continuará pelo percentual de
salário. Sobre os dependentes, o
desembolso do aposentado será de
2%, limitado a R$ 300,00.

Enquanto milhões de brasileiros
vivem na miséria, poucos ganham
bilhões. No quesito retorno sobre o
patrimônio (ROE), os bancos em ati-
vidade no Brasil têm o melhor resul-
tado, entre 45 empresas com mais de
US$ 100 bilhões em ativos.

O Santander Brasil lidera o
ranking, com ROE de 19,25%. O lu-
cro líquido também apresenta alta.
No acumulado do ano - até setem-
bro - chegou a R$ 10,8 bilhões. Mes-
mo assim, o banco demite e reduz os
investimentos em segurança.

Não muito distante está o Itaú
com retorno sobre o patrimônio de
18,59%. O terceiro lugar é do Bra-
desco, com 17,97%, seguido de per-
to pelo BB, com 17,71%. O levanta-
mento é da Economática.

Os dados não deixam dúvidas: A
agenda do sistema financeiro vem
sendo muito bem cumprida pelo go-
verno e pelo Congresso Nacional.

Enquanto isso, na base da pirâ-
mide social, o povo pena, com o de-
semprego, o arrocho salarial e per-
da de direitos. Sem falar nos cortes
nas políticas de inclusão social.

A Contraf-CUT está fazendo um
levantamento, para avaliar o diag-
nóstico dos serviços médicos pres-
tados pelos bancos. A proposta de
consulta a base sobre a qualidade
do serviço prestado no Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacio-
nal (PCMSO) surgiu após o movi-
mento sindical receber relatos de
atendimento realizado de forma su-
perficial e fora dos padrões exigidos
pelas normas de saúde e protocolos
médicos. O questionário está dispo-
nível no link: http://
l ime.dieese.org.br/index.php/
691332?newtest=Y&lang=pt-BR.
É importante que todos participem,
não é preciso se identificar.
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