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AVANÇO NA ABERTURA DE CAPITAL DA CAIXA SEGURIDADE
O desmonte da Caixa está a passos
largos. O presidente do banco, Pedro
Guimarães, afirmou que “está discutindo, obtendo autorizações e muito
perto de começar a abertura de capital da Caixa Seguridade”. É evidente
que a venda de setores rentáveis e
estratégicos da empresa agride o interesse público e a saúde financeira
da instituição.
Mesmo assim, reforçou que vai
anunciar uma joint venture (aliança
estratégica comercial) para entrar no
ramo de adquirência (mercado onde
companhias que efetuam transações
financeiras atuam). Guimarães disse
que a Caixa vai lançar uma nova bandeira de cartões.
Os empregados estão preocupados
com os anúncios de fatiamento do
banco através da venda das loterias e
da parte de cartões. Só em 2019, fo-

ram vendidos R$ 15 bilhões de ativos da instituição. A
medida prejudica a capacidade do banco em realizar
novos empréstimos e nos financiamentos para moradia e educação para a população.
Os anúncios de abertura de capital e de “reestruturar” a Caixa deixam os trabalhadores apreensivos. As
alterações propostas pelo governo estão vinculadas à
intenção de aumentar as vendas de produtos, como seguros, cartões e cheque especial, que são ligadas a áreas
que o banco quer privatizar. Como o foco é apenas o
negócio, a cobrança de metas para os empregados só
vai aumentar. (SBBA)

BNB COLABORA PARA O DESENVOLVIMENTO DO BRASIL
O BNB é fundamental para o desenvolvimento do país. Através do FNE,
por exemplo, financia novas atividades que contribuem para o desenvolvimento de maneira sustentável, a
exemplo da distribuição de energia
elétrica de origem solar e eólica.
Estão previstas, para 2020, que as
contratações de financiamentos com
recursos do Fundo Constitucional
de Financiamento do Nordeste cheguem a R$ 29,3 bilhões. No ano
passado, somaram R$ 29,5 bilhões,
com 565 mil operações contratadas,
e mais da metade dos recursos (56%)
foi para empreendimentos em zonas
do semiárido.
Os dados reforçam a importância de

MENDIGOS DE GRAVATA NA
LAVAGEM DO BECO DO FUXICO

O Bloco Mendigos de Gravata desfilará com sua
irreverência e alegria nesta quinta-feira (6), a partir
das 17h, na Lavagem do Beco do Fuxico. Adquira
sua camisa que está à venda na sede do Sindicato dos
Bancários e pelos diretores nas agências bancárias. O
valor da camisa é de R$ 20, 00.
TUDO OU NADA - Os constantes problemas criados pelo próprio núcleo duro bolsonarista, em nível
da governabilidade e da governança, reforçam a suspeita de um plano de “assepsia” política e ideológica posto em prática pela extrema direita. Não basta
apoiar o ultraliberalismo. É obrigatório também encarnar o neofascismo. Do contrário está fora do esquemão e vira comida de onça. (SBBA)

TÁ NA REDE - POR Ivan

fortalecer ainda mais a instituição financeira. No caso
do Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar), o volume de crédito aplicado superou
os R$ 3 bilhões, contabilizando em torno de 515 mil
operações contratadas.
O BNB também foi responsável pela aplicação de R$
10,6 bilhões em 2019 por meio do Crediamigo. Com
isto, o total de contratação em financiamentos de longo e curto prazo na área de atuação do banco alcançou
R$ 41,2 bilhões. (SBBA)

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: SÔNIA
Tarde: PAULINHO
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