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DENÚNCIA DO DESMONTE DAS ESTATAIS NO CONGRESSO
No afã de vender a preço de banana as
empresas públicas ao grande capital, o governo Temer desmonta as instituições para
justificar as privatizações. A discussão em
defesa das estatais e dos serviços públicos
chegou ontem (08) ao Congresso Nacional.
Além de um seminário e de um ato político, houve o lançamento do livro “Se é
público, é para todos”. É mais uma forma de
enfrentamento ao governo, que tem investido pesado no sucateamento das estatais,
inclusive os bancos públicos.
O funcionalismo público, claro, é atingido. No caso dos bancários, as consequências
têm sido pesadas. Descomissionamentos,
agências fechadas e desligamentos que trazem sobrecarga. Uma loucura. Tudo isso
reflete negativamente também na queda da
qualidade do atendimento à população.

Presente no ato em Brasília, o presidente nacional da CTB, Adilson Araújo,
denunciou as atitudes da manobra do
governo. “A privatização contempla a
ânsia por lucros dos empresários. A receita de Temer tem sido entregar tudo
que hoje gere lucro. A ação criminosa
destrói postos de trabalho, acaba com
direitos consagrados e avança a precarização do trabalho, com perdas salariais
e da qualidade de vida de milhares dos
trabalhadores”.
Fonte: SBBA

BANCOS CORTARAM CERCA DE 56 MIL POSTOS DE
TRABALHO DESDE 2012
Com taxas de juros que “enforcam” a
economia real e colaboram para a estagnação do crescimento, os grandes bancos que
atuam no Brasil também têm contribuído com a elevação do desemprego. Desde
2012, o setor, que registra sucessivos lucros
bilionários, cortou cerca de 56 mil postos
de trabalho no país.
O maior movimento de fechamento de
vagas se deu nos últimos três anos, com cerca de 50 mil cortes. No ano passado, Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil
– as quatro maiores instituições com ações
listadas na Bolsa – somaram R$ 57,63 bilhões em lucros. Em 2016, esse número foi
de R$ 50,2 bilhões e, em 2015, alcançaram
a cifra de R$ 61,9 bilhões, de acordo com a
consultoria Economatica.
Já o fechamento de vagas – diferença entre demitidos e contratados – foi de

Fonte: SP Bancários

17.905, em 2017, depois de ter alcançado 20.553 no ano anterior. Mesmo em
2015, quando os lucros foram recordes,
9.886 postos de trabalho foram extintos.
Em dezembro do ano passado, os
dispensados ganhavam em média R$
7.456. Já a média salarial dos contratados foi de R$ 4.139, o que representa
apenas 56% da remuneração dos desligados.
*Matéria completa no site!

AMANHÃ TEM DUAS ASSEMBLEIAS
NO SINDICATO

Amanhã é dia dos bancários deliberarem sobre
duas demandas importantes. A partir das 18h, no
auditório do Sindicato, os bancários deverão decidir
sobre:
1. Eleição dos Delegados a 20ª Conferência
Interestadual dos Bancários da Bahia e Sergipe.
2. Eleição do Delegado ao 24º Congresso Nacional dos Funcionários do BNB – Banco do Nordeste S/A.
É de fundamental importância a participação dos
trabalhadores. Contamos com a presença de todos!

PARTICIPE DA PESQUISA SOBRE A
CAMPANHA SALARIAL

Os bancários têm até a próxima sexta-feira (11) para
responder a Consulta da Campanha Nacional dos
Bancários 2018, que foi entregue pelos diretores do
Sindicato.
A intenção é saber quais assuntos devem fazer parte
da pauta de reivindicações que será definida durante
a Conferência Nacional, entre 8 e 10 de junho, em
São Paulo. Portanto, quanto mais bancário participar,
mais democrática será a minuta a ser entregue à Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).
Portanto, recolheremos a consulta preenchida até a
próxima sexta-feira (11) para tabulação dos resultados.
Participem!
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