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JUSTIÇA MANTÉM LIMINAR QUE SUSPENDE O
INÍCIO DA REESTRUTURAÇÃO NA CAIXA
A Caixa Econômica Federal recorreu,
mas a Justiça manteve a liminar que
estabeleceu a suspensão da reestruturação pretendida pelo banco, propiciando mais prazo para que o tema seja
discutido e esclarecido aos empregados. A liminar havia sido concedida a
pedido da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf) e sua nulidade foi indeferida na sexta-feira (14) pelo juiz Antonio
Umberto de Souza Júnior, do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região do
Distrito Federal.
Na sentença, o magistrado esclarece que
não vislumbra “motivo para modificar
a decisão prolatada” porque a imposição de prazo razoável (para a reestruturação) serviu ao propósito de assegurar
“tranquilidade, pleno conhecimento e
consciência” aos trabalhadores.

Ao invés de aprovar projetos que ampliem o financiamento em investimentos produtivos e sustentáveis
e que reduzam as desigualdades regionais do país,
Executivo e Legislativo retardam o processo. Dessa
vez, o Senado aprovou um projeto de lei 5.187/2019
que ameaça o BNB. O PL determina que 40% dos
recursos anuais do Fundo Constitucional de Nordeste (FNE) possam ser geridos por outras instituições
financeiras.

A liminar obtida pela Contraf também respalda
a necessidade de negociação com os sindicatos,
que é garantida no acordo coletivo de trabalho
(ACT) da categoria bancária. Nesta semana várias manifestações em defesa do banco público
e de seus empregados tomaram as ruas do País.
Foram realizados atos em vários estados, os trabalhadores vestiram preto em protesto e as redes A regra abrangeria não somente o FNE, mas também
sociais repercutiram essa organização reforçan- o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
do a campanha com a hashtag #acaixaetodasua. (FNO), administrado pelo Banco da Amazônia (Basa),
e o Fundo Constitucional de Financiamento do CenFonte: Contraf
tro-Oeste (FCO), operado pelo Banco do Brasil.

LUCRO ATINGE R$ 81 BILHÕES, ENQUANTO PAÍS AFUNDA
No Brasil, enquanto milhões de pessoas sem emprego, sem renda e atoladas
de dívidas voltam à miséria, o sistema
financeiro vai muito bem. A farra dos
bancos é tão boa que o Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco lucraram R$ 81,5 bilhões no ano passado.
Expansão de 18% na comparação com
Com o cenário ruim diante da política ultralibeos R$ 69,1 bilhões de 2018.
ral do governo Bolsonaro, que achata os salários,
Boa parte do resultado é provenien- retira direitos, mantém o desemprego nas alturas,
te das tarifas de serviços e dos juros acaba com os programas sociais e eleva o custo de
cobrados aos mais de 63 milhões de vida, os bancos esperam ampliar ainda mais o luendividados. Os números não deixam cro com o aumento da carteira de crédito.
mentir. No Itaú, os empréstimos tiveram crescimento de 10,9% em 2019.
Aumento também no Bradesco, de
13,8%. O Santander não fica para trás,
com elevação de 15,3%. Já no BB, a
carteira pessoa física teve expansão de
8,9%.

AVANÇA O PL QUE TIRA DO
BNB 40% DO FNE

Na Itaú, a expectativa de crescimento é de 8,5% a
11,5% neste ano. O Bradesco está mais otimista.
A projeção de alta fica entre 9% e 13%. Já o espanhol Santander espera elevar 10% até 2022.
Fonte: SBBA

*Mais detalhes www.bancariositabuna.com
Fonte: SBBA
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