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PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA A ABERTURA DOS
BANCOS AOS SÁBADOS É RETIRADO DA PAUTA

VOTE CHAPA 2 – PREVI PARA OS
ASSOCIADOS

Fonte: Contraf

Para evitar a retirada de mais essa
conquista da categoria, o Movimento
Sindical visitou o gabinete do senador
Oto Alencar (PSD/BA), relator do projeto, na segunda-feira (23), para debater
sobre a proposta. Após conversa, o parlamentar assumiu o compromisso de
retirar de pauta o projeto.
O movimento sindical enviou um
requerimento para a realização de uma
audiência pública para que a proposta
seja discutida com a população. É muito
importante que todos saibam como essa
proposta irá impactar na vida dos trabalhadores. Este projeto foi apresentado
sem antes ter ocorrido uma discussão
com a sociedade e com os bancários.

BANCOS FECHAM 2.226 POSTOS DE TRABALHO NO PRIMEIRO
TRIMESTRE DE 2018
Os bancos fecharam 2.226 postos de
trabalho no Brasil, entre janeiro e março
de 2018, de acordo com análise feita pelo
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)
com base em dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged).
A análise revela que a Caixa foi responsável pelo fechamento de 1.268 postos nos três primeiros meses do ano,
devido ao “Programa de Desligamento
de Empregados”, lançado em 22 de feve-

reiro, com prazo de adesão até 5 de março. Os “Bancos múltiplos com carteira
comercial”, categoria que engloba o Itaú
Unibanco, Bradesco, Santander e Banco
do Brasil, foram responsáveis pelo fechamento de 1.011 postos no período.(Contraf)

BRASIL CARREGA O BANCO SANTANDER
NAS COSTAS

Fonte: SBBA

O Projeto de Lei do Senado (PLS)
203/2017, de autoria do senador Roberto Muniz (PP-BA), que autoriza a abertura dos bancos aos sábados, foi retirado
da pauta na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), ontem (24).
O projeto queria revogar uma lei conquistada pelos trabalhadores em 1962. A
jornada de trabalho de seis horas e o descanso semanal remunerado aos sábados
e domingos é uma conquista da categoria bancária. O movimento sindical sempre foi a favor da abertura em horário
estendido, durante a semana, das 9h às
17h, desde que em dois turnos, e aliado
a contratações, o que não é o que está
acontecendo devido ao avanço digital.

O lucro líquido do Santander cresceu 10% no
primeiro trimestre ante o mesmo período do ano
passado e o Brasil é o responsável pela maior fatia.
Entre janeiro e março, o ganho mundial bateu na
casa dos 2,05 bilhões de euros - cerca de R$ 8,63
bilhões. Desse total, 27% é do Brasil.
A previsão é de que a organização financeira
divulge detalhes dos números ainda nesta semana.
Segundo balanço mundial da empresa, a Espanha,
país sede do banco, é responsável por 18% do lucro líquido e o Reino Unido, 13%.
Os índices não deixam dúvida. Para ter resultado tão bom no Brasil, acima inclusive do que o do
país em que se encontra a matriz, o Santander tem
muitas regalias.
Sem fiscalização, o setor bancário faz o que
quer: demite, tira direitos dos bancários e abusa
das tarifas e juros. Tudo para engordar os cofres.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
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