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LEMBRETE! HOJE TEMOS DUAS ASSEMBLEIAS NO SINDICATO
Hoje serão realizadas duas assembleias
importantes no Sindicato. A primeira,
às 17h30, para os empregados bancários,
associados ou não, que prestam serviços
no Conglomerado do BANCO ITAÚ
S/A, que irá deliberar sobre Aprovação
do Acordo Coletivo de Trabalho no que
se refere ao pagamento da Participação
nos Lucros e/ou Resultados e Termo de
Compromisso; e para a Concessão de
Bolsas Auxílio Educação para o exercício
2019 e 2020.
Já a segunda assembleia, também re-

alizada no mesmo horário (17h30), convocou
todos os associados da base territorial do Sindicato a deliberarem sobre alterações estatutárias.
A sua participação é muito importante.
Aguardamos todos (as) vocês!

BRASIL É O 95º NO RANKING DE IGUALDADE DE GÊNERO
Ainda é evidente a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Relatório do
WEF (Fórum Econômico Mundial) indica
que a igualdade entre homens e mulheres
vai demorar, pelo menos, 200 anos, para ser
concretizada. Por manter práticas discriminatórias e que segregam, em relação a 2017, o
Brasil caiu cinco posições no ranking mundial de paridade de gênero e hoje ocupa o
número 95.
Mesmo com pequena redução nas diferenças salariais, a representação feminina na
política vem diminuindo, além do acesso à
saúde e à educação.
O parecer do relatório apontou que o Brasil registrou reversão significativa no progresso em direção à paridade de gênero este ano.

No país há menos mulheres do que homens
no mercado de trabalho, pois houve queda
no número de empregos tradicionalmente
ocupado por elas.
As primeiras posições no ranking de paridade do Fórum Econômico Mundial foram
ocupadas pelos países nórdicos. Foram analisadas a situação de igualdade nos setores
de educação, política, mundo do trabalho e
saúde em 149 países. (SBBA)

FARRA ABUSIVA - Os escandalosos lucros
do setor bancário no Brasil não são novidade
para ninguém. As organizações financeiras
que atuam em outros países cobram tarifas
diferenciadas e o consumidor brasileiro paga
bem mais caro. O pior é que o abuso acontece com a permissão do Banco Central.
Estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada) mostra que o empréstimo
para pessoa física no Brasil chega a custar 10
vezes mais do que em uma agência europeia
do mesmo banco. No caso de pessoa jurídica, o brasileiro tem de pagar quatro vezes
pelo empréstimo em relação ao valor cobrado nos Estados Unidos e na chamada Zona
do Euro. (SBBA)

Confira as principais notícias no www.bancariositabuna.com

A COBIÇA PARA TIRAR DA CAIXA A
GESTÃO DO FGTS

Aumenta a torcida para retirar da Caixa a gestão
do FGTS. A secretária executiva do Ministério da
Fazenda e presidente do Conselho de Administração do banco, Ana Paula Vescovi, defende a ampla
remodelagem do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço.
Sob a falsa argumentação de que vai haver melhora na remuneração dos recursos do trabalhador, o
que se quer, na verdade, é a quebra do monopólio
da Caixa, defendida pelos bancos privados. As empresas estão de olho nos mais de R$ 510 bilhões de
ativos. O papel social, no entanto, é descartado.
O posicionamento de Ana Paula Vescovi é semelhante ao do presidente do Santander, Sérgio Real,
e do presidente do Conselho de Administração do
Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, interessados em possíveis oportunidades de aquisições vindas de Caixa
e Banco do Brasil.
A tendência do novo governo é estar a serviço dos
banqueiros, que sempre visaram o lucro, sem compromisso com o desenvolvimento social. Ana Paula
Vescovi chegou a dizer o absurdo de que o FGTS é
“uma das fontes de desigualdade de renda do país”.
Muito pelo contrário, os recursos do fundo ultrapassam o sonho da casa própria e financiam, também,
obras de saneamento e infraestrutura, que proporcionam água de qualidade, coleta e tratamento do
esgoto sanitário. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: EVERILDO
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