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19ª CONFERÊNCIA INTERESTADUAL DOS BANCÁRIOS ASSEMBLEIA HOJE
Os interessados em participar da 19ª
Conferência Interestadual dos Bancários,
que acontece nos dias 15 e 16 de julho, em
Aracaju, devem comparecer hoje a Assembleia Geral Extraordinária, às 18h, no Auditório do Sindicato, para validar a participação
no evento.
Com o tema central “Resistir aos Ataques
contra nossos direitos’’, o evento terá palestra com o senador Roberto Requião, sobre
“A situação política e econômica brasileira”
e com o jornalista Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de
Itararé, além de mesas redondas e muitos
debates.

DESMONTE TRABALHISTA
AVANÇA

Por isso, aguardamos aos bancários e
bancárias na assembleia de hoje para ratiﬁcarmos nosso compromisso de luta num
evento muito importante para a categoria.
Participem!

SANTANDER DEFENDE REFORMA TRABALHISTA
Para o bancário fazer uma breve análise. O
Santander divulgou circular em apoio a reforma
trabalhista do governo Temer. Outro banco, o
Itaú, também já havia emitido nota em favor da
aprovação da proposta.
Bem. Se o sistema ﬁnanceiro em peso apoia
os projetos neoliberais de Temer é claro que não
são bons para o trabalhador. O bancário sabe
disso, aﬁnal convive diariamente com as normas
duras do setor.
Sobrecarga, extrapolação da jornada, pressão, saúde comprometida e mesmo assim tendo não se enquadrar às novas regras do jogo
de trabalhar. A reforma trabalhista dá carta bran- será facilmente descartado, sem nem ao
ca para que as empresas façam de tudo e quem menos poder recorrer à Justiça. (SBBA)

BNB QUER DESLIGAR 1,5 MIL FUNCIONÁRIOS
Quatro dias antes do início do Congresso
Nacional dos Funcionários do BNB, que acontece em Salvador, a direção do banco resolveu
lançar um plano de desligamento, que pode dispensar até 1.500 funcionários, de um total de
7.200.
Assim como BB e Caixa, que recentemente
reduziram o quadro de pessoal, o PID (Programa de Incentivo ao Desligamento) faz parte da
política de desmonte da estatal para abrir caminho para a venda.
A privatização das estatais é uma das prioridades do governo e, para não correr o risco de

não conseguir entregar ao grande capital
internacional, Temer acelera o processo.
No BNB, a intenção é desligar os
funcionários que ingressaram no banco
antes de 2000, com mais de 50 anos e
aposentado pelo INSS ou em condições
de requerer o benefício. O anúncio pegou
todos de surpresa. O entendimento é de
que falta transparência.
O prazo para manifestação de interesse começa hoje (05/07) e segue até o dia
14.
Fonte: SBBA

O desmonte de direitos causado pela reforma trabalhista de Temer deve ter sua votação ﬁnal, no plenário do Senado, na próxima
terça-feira (11). O pedido de urgência para a
apreciação da matéria, prevista no PLC 38
proposto pelo governo Temer, banqueiros e
empresários, foi aprovado na terça 4 por 46
votos a 19.
Se for aprovado pelos senadores, o desmonte dependerá apenas da sanção de Temer para virar lei, uma vez que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados.
O momento é de aglutinar forças para
tentar barrar a proposta neoliberal, que precariza ainda mais as relações de trabalho. A
reforma prevê jornada de trabalho diária de
12 horas. Além disso, permite que o patrão
convoque o trabalhador apenas quando for
necessário, pagando pelo período. Tem ainda o negociado sobre o legislado, que enfraquece a organização sindical.
A reforma trabalhista extermina direitos
importantes, deixa os trabalhadores reféns
do patronato, sem qualquer proteção. É desnecessária, já que a mão de obra no Brasil
não é cara nem a CLT está antiquada, como
dizem os interessados na aprovação do projeto, o grande capital.
Fonte: Seeb Ba e SP
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