EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXV - Nº 6128 - TERÇA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2018

ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS PELO BNDES PREJUDICA
RETOMADA DO DESENVOLVIMENTO
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou
esta semana a antecipação do pagamento de
mais R$ 100 bilhões ao Tesouro Nacional.
As antecipações de pagamentos pelo banco
se tornaram frequentes desde 2015. Com
essa nova antecipação, o BNDES terá antecipado o pagamento de R$ 310 bilhões ao Tesouro. A imprensa, sem a menor cerimônia,
anuncia que “o Tesouro conta com o dinheiro para poder cumprir a ‘regra de ouro’ das
contas públicas, que veda o endividamento
público para bancar gastos correntes”.
Isso sim é uma verdadeira pedalada fiscal. Os contratos permitiam o pagamento
em 20 anos e alguns casos em até 40 anos,
mas o governo obriga o banco a antecipar
o pagamento. O Movimento Sindical já denunciou essa irregularidade à Procuradoria
Geral da República, mas nenhuma providência foi tomada.

A categoria bancária produziu um parecer jurídico que embasa uma denúncia
que foi apresentada à Procuradoria da
República (PGR) em maio de 2017. No
documento constam análises técnicas
que mostram a ilegalidade ocorrida, em
dezembro de 2016, que retirou R$ 100
bilhões do BNDES para pagar uma dívida à Secretaria do Tesouro Nacional. O
Ministério da Fazenda exigiu o pagamento desse empréstimo de R$ 100 bilhões
antecipadamente, sendo que o acordo
de financiamento previa pagamento no
prazo de 40 anos. (Contraf)

ASSÉDIO MORAL PERSEGUE A CATEGORIA BANCÁRIA
Todo mundo sabe que para sanar a ganância e obter lucros, os bancos são capazes
de fazer qualquer coisa. Até mesmo desrespeitar os funcionários. Humilhações e pressões por metas são muito comuns e fazem
com que a categoria bancária seja a que
mais sofre com assédio moral no trabalho.
As situações que atentam contra a personalidade, dignidade e integridade da pessoa são as principais causas do adoecimento físico e mental do trabalhador.
Desde 2013, os transtornos mentais,
como depressão, ansiedade e estresse e as
LER/Dort são as principais causas de afastamento do trabalho entre oa bancários,
segundo o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A categoria precisa denunciar as
práticas perversas, que estimulam a
concorrência entre colegas e para atingir metas.
O Movimento Sindical atua com
intensidade no combate ao problema e
está preparado para atender os empregados que sofrem assédio.
Fonte: SBBA

CALENDÁRIO DO FORRÓ DOS
BANCÁRIOS 2018

30 de Maio – Camacan
Local: Restaurante e Churrascaria Sal e Brasa
Atração: Trio Iracema
1º de Junho – Coaraci
Local: AABB
Atração: Xô Te Amar
8 de Junho – Ibicaraí
Local: Clube dos 40
Atração: Forró Genuíno
15 de Junho – Itabuna
Local: AABB
Atrações: Forró do Karoá e Zabumbahia

BANCADA RURALISTA QUER
EMPURRAR “PACOTE DO VENENO”
Líder mundial na utilização de pesticidas, o Brasil pode abrir espaço ainda mais para a fabricação,
registro, comercialização e utilização de agrotóxicos. A bancada ruralista quer votar nesta semana
o “Pacote do Veneno”, um conjunto de 27 projetos
de lei que viabilizam o uso das substâncias.
A Comissão Especial na Câmara Federal tem
maioria de deputados ligados à bancada ruralista.
Ou seja, parlamentares que atuam em favor dos
interesses dos grandes proprietários de terras, que
utilizam em grande escala os agrotóxicos.
Se os projetos passarem, a situação do Brasil
tende a piorar. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: SÔNIA
Tarde: LIAMARA
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