
Enquanto o Supremo 
não decide sobre o desconto 
em folha ou não, muitos líde-
res parlamentares se mani-
festaram contra a MP e, com 
isso, ela deve acabar cadu-

cando. Por ser uma medida 
provisória, ela precisaria ser 
aprovada pelo Congresso 
até o dia 28 de junho (120 
dias a partir da edição), e já 
não há mais prazo para isso.

Um dos articuladores 
contra a MP no Congresso, o 
deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP) disse duvidar 
da apresentação da mesma 
proposta. “Isso fica a cargo 
do governo, mas não creio 
que se viabilize.”

Segundo ele, a MP não 
avançou porque, após o 
acordo, os membros indica-
dos à comissão abandona-
ram o colegiado. “Os inte-
grantes se retiraram quando 
compreenderam que era 
uma provocação. Essa MP é 
uma provocação feita pelo 

governo aos sindicatos, 
tentando inibir a atividade 
dos sindicatos”, afirmou 
Silva. “Ela não será votada.”

O deputado Paulinho da 
Força (SD-SP) também 
atuou contra a MP enviada 
por Bolsonaro e Guedes ao 
Congresso. Assim como 
Silva, ele afirmou que boleto 
bancário está em desuso. O 
texto prevê “outro meio 
equivalente”.

“O governo exagerou 
na dose, criou na Câmara a 
impressão de quer destruir o 
movimento sindical. Ganha-
mos apoio. Instalou a comis-
são, mas não conseguiu 
funcionar”, disse Paulinho.

Publicada no dia 1.º de 
março, em pleno carnaval, o 
texto tinha o claro objetivo de 
dificultar o financiamento da 
atividade sindical, asfixiando 
ainda mais os sindicatos. A 
MP proibia o desconto da 
contribuição sindical em 
folha, determinando que o 
pagamento seria feito atra-
vés de boleto bancário, a ser 
enviado após concordância 
expressa do trabalhador. 
Isso inviabilizaria a cobrança 

dos trabalhadores sindicali-
zados e acabaria com mui-
tos sindicatos.

Com informações FeebBase

As críticas à MP come-
çaram assim que o texto veio 
à tona. Centrais sindicais e a 
Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB entraram com 
ações na Justiça questio-
nando a constitucionalidade 
da medida. A alegação é que 
ela fere o artigo 8º da Cons-
tituição, que estabelece a 
liberdade sindical. Ao todo, 
oito ADIs tramitam somente 
no Superior Tribunal Federal 
(STF).

 medida provisó-

Aria (MP) 873 que 
proíbe desconto 

em folha salarial da contribu-
ição sindical  perdeu a 
validade desde o dia 28 de 
junho =,  sem ter  s ido 
analisada pelos parlamenta-
res.
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Fonte: Sindicato dos 
Bancários da Bahia

Para enriquecer a discus-

são, participam do evento o 
presidente do Sindicato, 
Augusto Vasconcelos; a vice-
presidente da OAB-BA, Ana 
Patrícia Dantas Leão;  a 

secretária estadual de Políticas 
para as Mulheres, Julieta 
Palmeira; o secretário munici-
pal de Promoção Social e 
Combate à Pobreza, Léo 

Prates; o presidente do Espor-
te Clube Bahia, Guilherme 
Bellintani; e a supervisora téc-
nica do Dieese, Ana Georgina 
Dias.

Diante da conjuntura e da 
situação do país, que não tem 
encontrado os rumos do 
crescimento, do desenvolvi-
mento e do respeito às pes-
soas e às liberdades individua-
is, o debate é mais do que 
importante. O modelo demo-
crático atual tem enfrentado 
questionamentos, a exemplo 
de que para quem funciona.

Após o golpe político-
jurídico-midiático de 2016, o 
Brasil mergulhou em um perío-
do sombrio e autoritário, de 
desrespeito ao Estado demo-
crático de direito e descrédito 
de algumas instituições pú-
blicas. Com o objetivo de 
discutir o futuro da jovem 
democracia brasileira,  o 
Sindicato dos Bancários da 
Bahia promove o debate "Para 
onde vai a democracia?", no 
dia 4 de julho, às 18h, no 
auditório José Mutti de Car-
valho. O local, que foi total-
mente  repaginado,  será 
reinaugurado na mesma data.
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Debate sobre democracia, dia 4, no Seeb Bahia

Notícia sobre o PAQ no 
Banco do Brasil é falsa

Outra alegação que está 
disponível na mensagem falsa 
que se espalhou entre os 
bancários foi que as entidades 
sindicais foram comunicadas 
sobre o tal PAQ, mas não 
houve nenhum comunicado 
do BB sobre qualquer proces-
so de redução de funcionári-
os. Em resposta, o Banco do 
Brasil afirma que é falsa a 

notícia, e que havendo qual-
quer movimento de redução 
de quadro, as entidades serão 
comunicadas.

O movimento sindical luta 
diariamente pela ampliação 
do quadro de funcionários, e 
não a redução. O processo de 
negociação de programa de 
demissão não faz parte do 
caráter das entidades que 
defendem os trabalhadores. 
Quando são lançados os 
planos de desligamento, a 
primeira postura a ser tomada 
pelo Sindicato é questionar o 
banco, e oferecer o Depar-
tamento Jurídico aos bancári-
os para qualquer reparação 
necessária.

Nos últimos dias tem 
circulado a falsa notícia sobre 
um possível PAQ (Plano de 
Adequação de Quadros) no 
Banco do Brasil. A mensagem 
ainda cita como fonte o Jornal 
Extra, do Rio de Janeiro, para 
passar credibilidade. Porém 
nada foi encontrado no portal 
de notícias do jornal. 

Planos de saúde fazem
reajuste de até 382%

Pesquisa do Instituto 
conclui que o governo 
precisa rever a maneira 
c o m o  s ã o  f e i t o s  o s 
reajustes dos planos de 
saúde pela ANS (Agência 
N a c i o n a l  d e  S a ú d e 
Suplementar). 

A diferença entre a 
inflação da saúde e a dos 
planos individuais privados 
é gritante e demonstra o 
quanto a população sofre 
com a falta de uma política 
de controle no setor, que é 
beneficiado com as vistas 
grossas do governo.

Em  18  anos ,  os 
planos deitaram e rolaram 
com o bolso do consumi-
dor. Além das assistências 
médicas terem sofrido 
elevação de preço absur-
da, os remédios, consultas 
médicas, valor de interna-
ção e exames também 
aumentaram.

A inflação do setor de 
saúde foi de 180% de 2000 
a 2018. Porém, os planos 
de saúde aumentaram as 
mensalidades em mais do 
que o dobro, até 382%. O 
aumento foi maior, inclusi-
ve, do que a inflação oficial 
do país no mesmo perío-
do, de 208%, segundo o 
Ipea (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada).
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