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DESENVOLVIMENTO PASSA PELAS EMPRESAS PÚBLICAS

A importância das empresas públicas
para o desenvolvimento dos países ganha
cada vez mais destaque, principalmente para
quem conhece a realidade mundial. Mas, no
Brasil, o governo tem ido no sentido contrário. As ameaças aos bancos públicos, Petrobras e Eletrobrás são agressivas.
As estatais são fundamentais para que
projetos de desenvolvimento de um país sejam elaborados, a exemplo de experiências
nos EUA, China, Inglaterra e no próprio
Brasil, entre as décadas de 1930 e 1980.
Segundo especialistas, as empresas públicas
vão na frente, criam um ambiente de investimento e as privadas se preparam para
produzir. A partir de critérios definidos, o
investimento dá mais autonomia às públicas
em relação aos ciclos econômicos.
Para enfraquecer toda a estrutura pública no Brasil, o projeto neoliberal colocado

em prática a partir do golpe de 2016 não
poupa esforços. São cortes em programas sociais como o Minha Casa, Minha
Vida, a privatização de ativos, como no
caso das Loterias instantâneas, o baixo
uso do estoque de crédito direcionado
na atualidade e o desmonte promovido
no BNDES, Eletrobrás e Petrobras. A intenção é entregar tudo ao grande capital.
No caso dos bancos, como BB, Caixa
e BNB, o governo Temer tem feito o que
pode. O desmonte é evidente no dia a
dia. São centenas de agências fechadas
em todo o país e milhares de postos de
trabalho são fechados. O resultado é sobrecarga de trabalho para os bancários,
aumento no adoecimento e clientes insatisfeitos com atendimento precarizado.
Tudo para enfraquecer as empresas para
privatizar no final.(SBBA)

SEMINÁRIO DISCUTE SAÚDE DO
TRABALHADOR HOJE

Os trabalhadores e trabalhadoras têm um compromisso importante a partir das 13h, no auditório
da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em
Itabuna, no Seminário Saúde do Trabalhador e a Reforma Trabalhista.
Num momento delicado em que os brasileiros vivem frente a Reforma Trabalhista, é necessária uma
maior discussão sobre assunto, como também outros
aspectos do cotidiano dos trabalhadores que envolvem a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)
e a importância da Cipa na prevenção de acidentes.
As inscrições poderão ser feitas gratuitamente no
local do evento. Participem!

SANTANDER CONDENADO EM
R$ 460 MILHÕES
Fonte: SBBA
O MPT (Ministério Público do Trabalho) ajuizou uma
ACP (Ação Civil Pública) que abrange todo o país contra
o Santander pela constante prática de assédio moral e por
submeter os funcionários a metas abusivas. O pedido de
indenização por dano moral coletivo foi de R$ 460 milhões.
A partir disso, 3ª Vara do Trabalho de Brasília atendeu ao pedido do MPT. Agora, o banco terá de apresentar
mensalmente as metas impostas aos empregados, no período de janeiro de 2015 a março de 2017.
A ACP se deve às constantes denúncias que o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos recebem. São todos os tipos de assédio no ambiente de trabalho, pressão
psicológica, ameaças implícitas e explicitas de demissão,
além de todo tipo de punição pelo não cumprimento.
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