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RESPONDA A CONSULTA DA CATEGORIA 2019

O formulário da Consulta Nacional 2019 tos previstos na Convenção Coletiva de Traestá disponível à categoria. É fundamental balho (CCT) e o aumento real dos salários
que toda a categoria se envolva e responda já garantidos até agosto de 2020, a Consulao questionário, para que a pesquisa retrate ta deste ano vai levantar informações sobre
com maior precisão a posição dos bancários questões que afetam a vida da categoria. O
e bancárias de todo o território nacional re- enfoque será para a reforma da Previdência,
ferente aos temas tratados. O levantamento mas também serão levantadas informações
será realizado durante os meses de abril e sobre a saúde do trabalhador e sua visão a
maio, para que no início de junho todos os respeito das empresas públicas.
dados já estejam tabulados.

Fonte: Contraf

Reforma da Previdência - Com os direi-

Com as ameaças do governo Bolsonaro, os bancos públicos correm risco de privatização. As instituições são
BANCOS
PÚBLICOS
essenciais para a economia nacional,
sem contar
com a SÃO
IMPRESCINDÍVEIS
responsabilidade no desenvolvimento
regional e o papel
social de cada um. O desmonte só favorece o mercado
financeiro.
O governo abre caminho para os bancos privados atuarem da forma como quiserem, com a cobrança de juros
altíssimos aos clientes. Sem falar na responsabilidade
social, que só os bancos públicos assumem em diversas
áreas, como educação, esporte e moradia popular.(SBBA)

PROJETO TENTA BARRAR DECRETO
QUE MUDA FGTS

O governo não mede esforços para atacar os bancos públicos. Recentemente, publicou decreto que
tira a Caixa do Conselho Curador do FGTS (Fundo
de Garantia Por Tempo de Serviço). Para impedir
o retrocesso, um grupo de deputados apresentou o
PDL (Projeto de Decreto Legislativo) para sustar os
efeitos da medida.
Com a mudança, o banco será reduzido a prestar
“suporte técnico” ao colegiado. O risco que o FGTS
corre é de virar um recurso a disposição do capital financeiro. Mantendo a Caixa como gestora, o fundo
continuará sendo um agente de desenvolvimento do
Brasil, fundamental por dar acesso a rede de proteção ao emprego, gerando mais recursos e beneficiando a população.
O decreto também reduz a participação dos trabalhadores no conselho. Hoje, a regra prevê a participação de seis representantes indicados pelas centrais
sindicais. Agora, serão apenas três.
No projeto assinado pela deputada Erika Kokay
(PT/DF) e os deputados Bohn Gass (PT/RS), Rogério Correia (PT/MG), Vicentinho (PT/SP), Carlos
Veras (PT/PE) e Leonardo Monteiro (PT/MG), foi
ressaltado que o interesse do governo é repassar a
operação dos recursos do FGTS às instituições bancárias privadas, prejudicando unicamente os trabalhadores. (SBBA)

NOTA DE PESAR - O Sindicato dos Bancários
de Itabuna e Região se solidariza pelo falecimento no último sábado (6) do senhor José Izidoro
Neto, pai do nosso colega do Bradesco e diretor
do Sindicato, José Paulo Alves Moreira (Paulão) .
A todos os amigos e familiares, nossos sentimentos!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: EVERILDO
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