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AMANHÃ TEM ATO NACIONAL EM DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS
Amanhã (25) acontece o Dia de Luta em
Defesa dos Bancos Públicos e dos Planos de
Saúde das estatais. Em Itabuna, a mobilização acontece a partir das 10h, em frente à
Caixa Econômica, na Av. Cinquentenário,
Centro.
A data foi definida pelo Comando Nacional dos Bancários com o objetivo de denunciar a tentativa de ataque aos acordos
coletivos e aos direitos dos trabalhadores das
empresas públicas.
Os bancários chamam atenção para os
prejuízos causados pelas mudanças impostas pelo governo aos planos de saúde das
estatais, sobretudo a resolução da CGPAR
(Comissão de Governança Corporativa e de
Administração de Participações Societárias
da União).
A medida limita a participação das estatais
no custeio do benefício de assistência à saúde. Ainda exclui o aposentado ao estabelecer

que o custeio só será concedido durante a
vigência do contrato de trabalho.
Em todo o país, os funcionários das estatais vestirão branco para sinalizar o dia
da mobilização que denuncia o ataque aos
acordos coletivos e aos direitos dos trabalhadores.
Os trabalhadores reafirmam ainda
apoio ao projeto de decreto complementar,
para por fim aos excessos das medidas da
CGPAR, que vão além das atribuições do
órgão. (SBBA)

RODADA COM A FENABAN AMANHÃ DEBATE EMPREGO
As demissões preocupam a todos os brasileiros. Os bancários também temem os cortes
de postos de trabalho. E com razão. Somente
nos cinco primeiros meses deste ano, os bancos 2.675 fecharam vagas. Um cenário que não
ajuda em nada o país.
Para se ter ideia, em 2017, foram cortadas
17.905 postos de trabalho. Já o lucro segue crescendo, passando dos R$ 77 bilhões no período.
O assunto está na pauta da próxima rodada
de negociação entre Comando Nacional dos
Bancários e Fenaban (Federação Nacional dos
Bancos), amanhã (25/07), em São Paulo.
A política da Fenaban deixa os bancários
mais vulneráveis à doenças, pois aumenta a
sobrecarga e a pressão para o cumprimento
de metas. Os clientes também sentem com o
descaso dos bancos. As agências estão sempre

BANCOS FECHARAM 2.846 POSTOS
DE TRABALHO

Os bancos fecharam 2.846 postos de trabalho no país, entre janeiro e junho de 2018, de
acordo com o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), divulgado ontem (23),
pela subseção do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
A análise por Setor de Atividade Econômica
revela que os “Bancos múltiplos com carteira
comercial”, categoria que engloba bancos como,
Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e Banco do
Brasil, foram responsáveis pelo fechamento de
1.804 postos nos seis primeiros meses do ano.
No caso da Caixa, devido, em grande parte,
ao “Programa de Desligamento de Empregados”,
lançado em 22 de fevereiro, o fechamento foi de
1.101 postos no período.(Contraf)

cheias e o atendimento é precarizado.
A categoria deve ficar atenta e mobilizada. Na mesa da semana passada, a Fenaban
se esquivou de todas as questões sobre saúde e a rodada de amanhã (25/07) é a última antes da negociação do dia 1º de agosto, quando uma proposta global deve ser
apresentada ao Comando Nacional. Vale
destacar que a data-base dos bancários é 1º
de setembro.(SBBA)
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