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29 ANOS DO MENDIGOS DE GRAVATA NA LAVAGEM DO
BECO DO FUXICO
Festa, tradição e resistência, estas são as
principais características de um dos maiores eventos culturais de Itabuna. São 40
anos da Lavagem do Beco do Fuxico e 29
anos que o Mendigos de Gravata marca
presença na avenida.
E este ano não seria diferente. Com o
tema “Resistência, liberdade, vida e democracia”, o Mendigos trouxe para a folia
momesca a importância de se divertir, sem
perder o foco da reflexão sobre o momento político que estamos vivendo.
“Já é tradicional que os blocos da cidade
tragam esta reflexão para a avenida. Assim
como nós, outros blocos têm a responsabilidade de alertar ao trabalhador que o
momento de festa deve ser aproveitado,
mas sem perder a consciência política e a
responsabilidade de lutarmos pelos nossos
direitos”, declarou Paulo Eduardo, vice-presidente do Sindicato.
Como em todos os anos, as baianas do

Ilé Axé Odara desfilaram na avenida, dançaram
e cantaram ao som da percussão. Em seguida,
banho de água de cheiro e bênçãos aos foliões
que prestigiavam um dos momentos culturais
mais bonitos da festa.
Em seguida, a Banda Nova Era cantou os
maiores sucessos da axé music e fez um passeio
pelas músicas marcantes da folia.
Dois carros pipas molharam a multidão que
não parou em nenhum instante e, assim, a Lavagem do Beco do Fuxico se consagrou, mais
uma vez, como uma festa cultural de resistência.
“Este ano, assim como vários outros, não haverá carnaval na cidade e a Lavagem do Beco do
Fuxico é a festa que resiste para celebrar a alegria do povo itabunense. São 29 anos de Mendigos de Gravata na avenida e esperamos muitos
outros”, declarou Jorge Barbosa, presidente do
Sindicato.
* Confira as fotos e os vídeos do evento na
página do Sindicato no Facebook.

BANCO DO BRASIL PAGARÁ PLR
DIA 7 DE MARÇO

A Participação nos Lucros e Resultados - PLR do
Banco do Brasil referente ao segundo semestre de
2018, será paga aos funcionários no dia 07 de março.
O acordo coletivo prevê que o pagamento seja feito até 10 dias depois do pagamento dos acionistas
ou da assinatura do acordo coletivo.
Por dispositivos legais, a PLR não pode ser paga
antes da distribuição aos acionistas. E, dado o histórico das negociações com os Sindicatos, o pagamento é feito no mesmo dia da distribuição aos acionistas. (Contraf)

PRIVATIZAÇÕES VÃO PARA
CONGRESSO ATÉ MARÇO
A intenção do governo Bolsonaro é acabar com o
patrimônio público, privatizando o máximo de empresas que puder. O que segurava a venda até agora
era a Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade)
em análise no STF (Supremo Tribunal Federal).
No entanto, até o início do mês de março, deve
ser liberado para votação em plenário do Congresso Nacional, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, relator da matéria.
A Adin é movida por entidades participantes do
Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas.
Uma liminar foi concedida em setembro, quando
foi realizada uma audiência pública convocada pelo
STF com especialistas e representantes de diferentes
segmentos da sociedade para discutir a questão.
Das 135 empresas estatais, 38% dependem de autorização do Congresso para serem privatizadas. Na
lista, Petrobras, Caixa, BNDES, Banco do Brasil e
Correios. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: PAULINHO
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POBREZA AUMENTARÁ COM “REFORMA” DA PREVIDÊNCIA
Por Regina Camargo, economista, foi técnica do Dieese por 25 anos, no Jornal
Luzilândia
Saiba como a reforma da Previdência de Bolsonaro aumentará a pobreza.
A tentativa do governo Bolsonaro de mexer com as regras das aposentadorias dá razão ao velho dito popular: “Tudo o que é ruim pode piorar”.
Principalmente para quem a coisa já não anda boa.
A proposta de “reforma” da Previdência do governo Bolsonaro encaminhada ao Congresso Nacional no quarta-feira (20) dá razão ao dito popular, segundo o qual “tudo o que é ruim pode piorar”, principalmente
para a parcela mais pobre e vulnerável da sociedade. Além de dificultar o acesso de boa parte da população às aposentadorias e outros benefícios da
seguridade social, a proposta reduzirá dramaticamente seus valores se for aprovada do jeito que está. Mais pessoas serão excluídas e ficarão sem proteção
previdenciária. Haverá redução do poder aquisitivo dos beneficiários. A pobreza e a desigualdade social aumentarão.
As principais “maldades” da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que trata da reforma da Previdência são:
1. Fixa idade mínima para aposentadoria em 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Essa regra penaliza especialmente aqueles que começaram
a trabalhar muito jovens. Por exemplo, alguém que começou a trabalhar aos 18 anos. Ainda que essa pessoa tenha contribuído para a previdência por
40 anos ela terá 58 anos ao final do período contributivo. Com essa idade, entretanto, ela não terá direito a receber valor do teto previdenciário. Para
tanto, terá que trabalhar e/ou contribuir por mais quatro anos se for mulher e mais sete anos se for homem. Cerca de metade da força de trabalho não
tem carteira assinada e a maioria dos informais ganha tão pouco que não consegue contribuir para a Previdência. Muitos alternam períodos de trabalho com e sem carteira e interrompem as contribuições diversas vezes ao longo da vida laboral. Além disso, a maioria fica pouco tempo num mesmo
emprego, prejudicando o acúmulo de tempo de contribuição.
2. Aumenta o tempo mínimo de contribuição de 15 para 20 anos, dificultando o acesso à aposentadoria. Dadas as características do nosso mercado de
trabalho, que tem elevada informalidade e rotatividade, é extremamente difícil conseguir contribuir para a previdência por longos períodos.
3. Piora a fórmula de cálculo das aposentadorias. Pela proposta, o valor das aposentadorias será calculado com base na média de todos os salários recebidos ao longo da vida laboral e isso reduzirá o valor médio da aposentadoria. Atualmente, o cálculo considera 80% dos salários de contribuição mais
elevados e descarta os 20% mais baixos
4. No caso dos trabalhadores rurais, a proposta de reforma é ainda mais danosa, pois aumenta o tempo de contribuição de 15 para 20 anos e fixa idade
mínima de 60 anos para homens e mulheres. Acontece que, no campo, as pessoas começam a trabalhar precocemente e os trabalhadores, geralmente,
estão submetidos a condições de trabalho precárias, fato que encurta sua vida laboral.
Os rendimentos da agricultura familiar são muito modestos e nem sempre permitem aos trabalhadores realizar contribuições. Para os assalariados
rurais a situação também não é favorável. Baixos salários, informalidade, descumprimento da legislação trabalhista e condições de trabalho análogas à
escravidão são frequentes. Se aprovada, a reforma da previdência do governo Bolsonaro aumentará a pobreza no campo.
5. Reduz o valor do benefício pago aos idosos (65 anos ou mais) em situação de pobreza. Atualmente, eles recebem 1 salário mínimo. Esse benefício,
conhecido por BPC (Benefício de Prestação Continuada) é pago com recursos da Seguridade Social.
A proposta de reforma, embora reduza a idade de acesso ao benefício para 60 anos, reduz seu valor para 40% do salário mínimo! Somente a partir de
70 anos será garantido o salário mínimo integral. A consequência será o aumento da pobreza entre idosos
6. Reduz o valor da pensão por morte para 60% da aposentadoria que o cônjuge recebia em vida, acarretando piora nas condições de vida das famílias
que perderam um de seus provedores
7. Restringe aos acidentados no trabalho a concessão da aposentadoria integral por invalidez. Para os demais casos, a aposentadoria será limitada a 60%
do valor devido. Isso poderá descaracterizar os acidentes de trabalho nas perícias médicas do INSS.
Em resumo, a reforma da previdência proposta pelo governo Bolsonaro, se for aprovada, irá prejudicar os trabalhadores, especialmente os mais pobres,
que terão mais dificuldades para se aposentar. Ou jamais conseguirão. Caso consigam, sofrerão drástica redução no seu poder aquisitivo.
Além dessas mudanças, será criado um novo regime previdenciário baseado em contribuições individuais, a chamada capitalização. Cada trabalhador
fará uma poupança pessoal para complementar a sua futura aposentadoria. Com as restrições impostas pela proposta de reforma da previdência do
governo, é provável que ocorra um crescimento dos planos privados de previdência. Fica claro porque o sistema financeiro está tão “empenhado” nessa
reforma. Mas isso é assunto para um próximo artigo. (Portal Vermelho)

