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NÃO PODEMOS ESQUECER: LUCRÃO PARA
POUCOS, DEMISSÃO PARA MUITOS
Muito trabalho, resultados excelentes
e, no final de tudo, demissão. Assim atuam os bancos no Brasil. De acordo com
a Pesquisa de Emprego Bancário (PEB)
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), divulgada pela
subseção do Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), as instituições financeiras
fecharam 17.711 postos de trabalho no
país entre janeiro e novembro de 2017.
O saldo negativo foi 53,7% superior em
relação ao mesmo período em 2016.
O balanço dos cinco maiores bancos,
no entanto, aponta que entre janeiro e
setembro de 2017, o lucro de BB, Caixa,
Itaú, Bradesco e Santander foi da ordem
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de R$ 54,1bilhões, aumento de 20,4%
em relação ao mesmo período de 2016.
Esses mesmos bancos que extinguiram milhares de postos de trabalho
e fecharam de 1.188 agências entre janeiro a setembro de 2017 acumularam
ganhos absurdos em 2017. Ou seja, poucos seguem ganhando muito à custa de
milhões de trabalhadores.

CAIXA É A MAIS QUERIDA DO BRASIL
As empresas públicas são essenciais
para o desenvolvimento do país e os brasileiros sabem disso. Tanto que são contra a privatização. As pesquisas mostram.
Levantamento do Instituto Paraná revela
que 60,4% das pessoas são contra a entrega das estatais e a venda da Caixa é a mais
rejeitada, 66,3% não concordam com a
privatização do banco.
Os números ajudam a elucidar a importância da instituição financeira para
a população, sobretudo a mais carente. A
Caixa tem mais de 86 milhões de clientes
e ocupa a terceira posição do ranking do
Banco Central, com R$ 1,256 trilhão em
ativos.
É líder do setor de habitação, com
participação em 68,1% das operações, e
operadora exclusiva do FGTS (Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço), com sal-

COMPRE JÁ SUA CAMISA DO
MENDIGOS DE GRAVATA
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do de R$ 487,3 bilhões. No primeiro
semestre de 2017, pagou cerca de 78,5
milhões de benefícios sociais e realizou
33,7 milhões de pagamentos de aposentadorias e pensões aos beneficiários
do INSS.
Mas, além da Caixa, os brasileiros
também defendem as demais estatais,
revela a pesquisa do Instituto Paraná.
Ao todo, 65,8% são contra a privatização da Petrobras. Em terceiro lugar
aparece a Eletrobras, 52,8% rejeitam a
venda da central elétrica do Brasil.

Não perca tempo e adquira já sua camisa do
bloco mais tradicional de Itabuna: O Mendigos de
Gravata. A saída do bloco será na Lavagem do Beco
do Fuxico, festa que marca a abertura do carnaval
antecipado da cidade que este ano acontece dos dias
18 a 21 de janeiro.
Venha se divertir conosco e adquira logo sua camisa na sede do Sindicato por apenas R$ 20,00. As
unidades estão limitadas.

AVANÇAM OS ATAQUES DE TEMER
AO BB
O governo Temer ataca o Banco do Brasil com
novas medidas. A reestruturação, anunciada no início da sexta-feira (05/01), quando os funcionários
chegavam ao trabalho, provocou apreensão. As mudanças resultam em mais corte de comissão, desligamentos e fechamento de agências.
Paralelamente, por meio da Comissão de Empresa dos Funcionários, cobra da direção do banco
negociação em nível nacional que deve acontecer
na próxima semana. Parte da reestruturação, o PAQ
(Plano de Adequação de Quadros), que tem como
público alvo os caixas e escriturários prevê incentivos
para a remoção para locais de difícil acesso, desligamento voluntário e incentivado com compensação
pecuniária e aposentadoria com condições específicas
As alterações - parte do desmonte do banco público - certamente vai piorar a situação nas unidades,
porque pode reduzir o quadro de pessoal, aumentando a sobrecarga e precarizando o atendimento. Não
é só isso, o corte dos cargos comissionados impacta
diretamente na remuneração. (SBBA)
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