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PROTESTOS PELO BRASIL DENUNCIAM REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
Os brasileiros não assistirão passivelmente aos desmandos contra os direitos
duramente conquistados pelos trabalhadores. Nesta terça, haverá atos públicos,
paralisações, assembleias em portas de
fábrica e em agências do INSS, bloqueio
de vias e marchas denunciando a pressão
de Michel Temer para que a nova proposta da reforma da Previdência Social
seja votada ainda neste ano na Câmara
dos Deputados.
A nova proposta para a reforma da
Previdência Social é mais enxuta porém
mantêm a lógica de dificultar a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros penalizando o setor público (contribuição de
25 anos para aposentadoria proporcional), mulheres (que terão que trabalhar
mais anos para se aposentar), homens
(que devem completar 65 anos para se

aposentar com benefício abaixo do que
é previsto atualmente) e trabalhadores
rurais (que podem também ser atingidos
pela idade mínima de 65 anos, que não
considera o quanto o trabalho no campo
é extenuante).
Em Itabuna, trabalhadores e trabalhadoras estão mobilizados desde o início da
manhã com protesto em frente a Previdência Social.
*Informações do Portal Vermelho

14º CONGRESSO DA FEEBBASE SERÁ NO FINAL
DE SEMANA
Está tudo pronto para o 14º Congresso da Federação dos Bancários da Bahia
e Sergipe, que acontece no sábado e domingo (9 e 10/12), no Hotel Portobello,
em Salvador. Com o tema, “Se o presente é de luta. O futuro nos pertence”,
o evento vai definir o plano de lutas e
eleger a nova direção da Feebbase para o
triênio 2018/2021.
O 14º Congresso acontece em um
momento muito importante para os
bancários, no qual os trabalhadores brasileiros vêm sofrendo uma série de ataques aos seus direitos, com a aprovação
de leis que atingem diretamente a categoria, como a que permite a terceirização

de todos os setores da empresa e a reforma trabalhista. Isto sem falar na luta contra a proposta de reforma da previdência
social, que está na ordem do dia.
Na oportunidade, os bancários e
bancárias debaterão e aprovarão o plano
de lutas além de eleger a nova diretoria
da Federação para o triênio 2018-2021.
*Confira a programação completa no site
do Sindicato.
Fonte: Feeb Ba/Se

QUADRO DE PESSOAL DAS
ESTATAIS DESPENCA

Prova do desmonte acelerado das estatais provocado pelo governo Temer é a queda brusca no número
de funcionários das empresas estatais, que encerraram o terceiro trimestre de 2017 com o menor quadro
de pessoal desde 2010 - 506.852 empregados. Há sete
anos, eram 497.036 servidores.
Nos três primeiros trimestres deste ano, a queda
foi de 26.336 empregados. O corte mais acentuado
foi registrado na Caixa, com menos 7.199 bancários.
Depois, surgem os Correios (-7.129), Petrobras (-4.019)
e Banco do Brasil (-2.676).
Segundo o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, as reduções foram motivadas
dos PDVs (Planos de Desligamento Voluntário). O secretário de Coordenação e Governança das Empresas
Estatais, Fernando Antônio Ribeiro Soares, deixou
claro qual é a intenção do governo. “Meu objetivo é
reduzir os custos, aumentar a produtividade, aproximar-se cada vez mais de indicadores de mercado”. Em
outras palavras, desmontar as instituições e reduzir o
papel social a nada. (SBBA)
BANEBIANOS EM
CONFRATERNIZAÇÃO

Neste final de semana rolou mais um encontro
dos ex-banebianos. Muito bate-papo, muitas risadas
e muita alegria com essa turma!
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