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CAIXA: MESA PERMANENTE SERÁ NA SEXTA (12)
Será realizada nesta sexta-feira (12), em
Brasília, a mesa de negociação permanente
com a Caixa Econômica Federal. Entre as
principais reivindicações dos trabalhadores,
estão as explicações sobre o resultado do balanço de 2018; a posição da Caixa sobre a
retirada da representação do banco no Conselho Curador do FGTS; mais transparência
no Saúde Caixa; contratação de mais empregados e apresentação do modelo de implementação de intervalo de 30 minutos para
descanso na jornada de 6 horas – neste caso
os representantes dos trabalhadores reiteram
a reivindicação dos empregados de que seja
optativo (quando não houver hora extra) fazer 15 ou 30 minutos de intervalos.
Contratação - O Comando voltará a rei-

REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
AUDIÊNCIA PÚBLICA HOJE!

Será realizada hoje (10/04), às 18h, na Câmara de
Vereadores de Itabuna, uma audiência pública sobre
a Reforma da Previdência e seus impactos, que tramita no Congresso Nacional por iniciativa do governo
Bolsonaro.
A audiência contará com a presença de Ailton de
Jesus Araújo, diretor da Central dos Trabalhadores e
vindicar a contratação de mais empregados Trabalhadores do Brasil (CTB Bahia).
e cobrar posicionamento da empresa sobre
Participem!
o fechamento de agências. A exigência pela
imediata contratação de empregados é uma
PRESIDENTE DO BRADESCO QUER
forma de combater a sobrecarga e o recorREFORMA APROVADA ATÉ AGOSTO
rente adoecimento dos trabalhadores. AtuO presidente do Bradesco, Octávio de Lazari, afiralmente, muitos estão trabalhando sem descanso e sem fazer refeição nas agências pelo mou que os empresários brasileiros estão “preocupados, mas esperançosos” com a aprovação da reforma
país afora.(Contraf)
da Previdência, que julgam essencial para a retomaBANCOS ACEITAM DEBATER SAÚDE DO TRABALHADOR
da do crescimento econômico do Brasil.
O Comando Nacional dos Bancários avaLazari reforçou que, para ser eficaz ainda em
liou como positiva a disposição dos bancos
2019, a mudança nas aposentadorias precisa aconteem debater os principais pontos de adoecer até, no máximo, o mês de agosto. O empresário,
cimento da categoria. O compromisso foi
que falou a jornalistas na entrada do Fórum do Lide,
firmado na mesa temática de Saúde do Tragrupo de líderes empresariais, em Campos do Jordão
balhador, realizada na tarde de ontem (9),
(SP), atribuiu a demora na tramitação do projeto à
em São Paulo, entre o Comando, o Coletivo
“curva de aprendizado” do governo de Jair BolsonaNacional de Saúde e a Federação Nacional
sam interferir no dia a dia dos bancários e ro (PSL).
dos Bancos (Fenaban).
impedir que eles cheguem à situação extre“Atrasou um pouco. Nós gostaríamos que a reforO movimento sindical iniciou a reunião
ma”, afirmou a presidenta da Confederação
ma
da Previdência estivesse andando mais rápido,
com uma explanação sobre as más condições
Nacional dos Trabalhadores do Ramo Fide trabalho vivida nos bancos, que mostram
mas é uma curva de aprendizado. Mesmo que aconnanceiro (Contraf), Juvandia Moreira, que
a real necessidade de ações preventivas. “Se
é uma das coordenadoras do Comando Na- tecer em junho, julho, ou, no máximo, em agosto,
há um lugar para avançar, com certeza esta
ainda assim daria para capturar, mesmo que marcional.(Contraf)
mesa é o ideal. Temos de aproveitar este esginalmente, o crescimento da economia para este
*Matéria completa em nosso site:
paço para pensar em ações efetivas que poswww.bancariositabuna.com
ano”, afirmou.
Questionado se está preocupado com a demora
no “aprendizado” do Palácio do Planalto, Lazari
disse que isso ocorre “mesmo no setor privado”. O
otimismo, diz o empresário, se deve à expectativa sobre a “bonança” que vem depois da “tempestade”,
em referência à discussão entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e deputados federais durante
uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara dos Deputados.
Fonte: Plantão Brasil
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