EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXIV - Nº 6009 - TERÇA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 2017

AUDIÊNCIA EM DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS

Com o objetivo de discutir os impactos
da reestruturação dos bancos públicos na
economia baiana, foi realizada na manhã de
ontem (09), na Sala das Comissões da Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador, uma
audiência pública organizada pela Federação
dos Bancários da Bahia e Sergipe (FEEB). Os
diretores do Sindicato, Jorge Barbosa, Paulo
Eduardo Santana e Ana Paula Lopes participaram do evento.
Na audiência, foi destacada a importância dos bancos públicos para a sociedade
brasileira por terem o papel de indutores do
desenvolvimento econômico nacional; de investimento em períodos de crise econômica;
de regulação do mercado financeiro; de geração de empregos diretos e indiretos; de operadores de políticas públicas de forma mais
eficiente e barata; e de administradores dos
fundos constitucionais.
Sobre a situação dos bancos na Bahia,
mostrou-se que dos 417 municípios do estado, 268 têm bancos públicos; e das 1039
agências bancárias existentes, 576 são de

instituições públicas (55%). Além disso, 80,66% das operações de crédito na
Bahia são destas instituições.
Lembrou-se, também, o papel importante destes bancos em várias políticas
públicas e sociais, como os contratos
do FIES e no financiamento da agricultura familiar. No estado, após a política
de desmonte do Governo Temer, houve uma diminuição de funcionários na
Bahia e 45 agências foram atingidas, com
12 fechadas e 33 se transformaram em
postos de atendimento.
Ao final do encontro, Emanoel Souza, presidente da Federação, defendeu
a necessidade de unir forças de todas as
tendências, sem preconceito, para defender os bancos públicos: “A defesa dos
bancos públicos é a defesa do Estado
brasileiro contra o ataque do liberalismo
mais feroz. Não podemos ter preconceito”, alertou. (Feeb Ba/Se)
*Confira todas as fotos da audiência
pública no site do Sindicato.
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VITÓRIA DOS FUNCIONÁRIOS
DO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil até tentou, mas não teve êxito
ao querer derrubar a liminar concedida ao movimento
sindical, no dia 28 de setembro. A ação civil pública
garantiu que os funcionários atingidos pela reestruturação tivessem mantida a comissão recebida por 10
anos ou mais, inclusive incorporando-as aos salários.
Na decisão, o desembargador do Trabalho do Tribunal Regional da 10ª Região, José Leone Cordeiro
Leite, afirmou que a decisão liminar visava “resguardar
o direito dos empregados... em perceber a gratificação
recebida por mais de dez anos, o que encontra amparo
na Súmula 372 do TST [que trata do respeito ao princípio da estabilidade financeira]”.
O Movimento Sindical está atento e segue na luta
contra os descomissionamentos e em defesa dos funcionários do BB. (O Bancário)

TEMER QUER ANUNCIAR
PRIVATIZAÇÃO DA CAIXA
Para o governo neoliberal, a única saída para reestruturar a economia brasileira é a privatização das
estatais. A Caixa é um dos alvos. De acordo com informações divulgadas pelo Relatório Reservado, o governo teria a intenção de anunciar, como o Sindicato
sempre alertou, privatizar o banco, importante para o
desenvolvimento do país, e faria o anúncio no final do
ano, logo após a privatização da Eletrobras.
O banco público tem papel estratégico. Além de
liderar a concessão de crédito habitacional no país,
a Caixa é responsável pelo pagamento de benefícios
e programas sociais aos brasileiros. Em 2016, foram
pagos R$ 242,1 bilhões apenas no que se refere aos
direitos dos trabalhadores. Mais de 355 mil cidadãos
recebem no banco o programa Minha Casa Minha
Vida, em um total de R$ 41,4 bilhões.
No site do Senado Federal encontra-se uma pesquisa que tem como objetivo criar mecanismos que
inibam qualquer possibilidade de articulação política
para viabilizar a privatização da CAIXA. Contamos
com ajuda de todos. Acessem o link abaixo e demonstrem seu apoio: https://www12.senado.leg.br/ecidadania (SBBA)
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