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BANCÁRIOS VÃO AO SENADO PARA DEBATER MP 905 MOBILIZAÇÃO NO CONGRESSO EM
Medida aumenta jornada dos bancários e reduz o poder de negociação da categoria

Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa do Senado
realizou ontem (2) uma audiência pública para debater sobre o “Relatório
da Medida Provisória 905/2019”, que
trata do Contrato de Trabalho Verde e
Amarelo, que aprofunda a reforma trabalhista ao modificar diversos artigos
da Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), retirando direitos dos trabalhadores e afetando diretamente a catego- visória supostamente foi criada para gerar empregos, mas que na verdade, vai precarizar o trabalho.
ria bancária.
“Fomos surpreendidos por uma medida provisória que ataca diretamente o
contrato de trabalho dos bancários e
atende os interesses dos bancos, que
são os mais rentáveis do mundo”, disse
a presidenta da Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Ramo Financeiro
(Contraf), Juvandia Moreira. “Mesmo
com a economia brasileira parada, os
cinco maiores bancos do país lucraram
R$ 108 bilhões em 2019, 30,3% a mais
do que no ano anterior. Eles não precisam de uma medida provisória para
atender seus interesses e prejudicar os
trabalhadores”, criticou a presidenta da
Contraf, ao lembrar que a medida pro-

Redução da atuação dos bancos públicos
“Não é tirando direitos básicos das pessoas e fragilizando a contratação que nós vamos resolver
o problema da geração de emprego”. Foi o que
afirmou o presidente da Federação Nacional das
Associações de Empregados (Fenae) da Caixa Econômica Federal, Jair Pedro Ferreira, durante sua
apresentação na audiência pública da Comissão
de Direitos Humanos do Senado. Jair lembrou
que, em um dispositivo, a medida retira dos bancos públicos o pagamento do seguro desemprego
e do abono salarial.
*Confira matéria completa no
www.bancariositabuna.com
(Contraf)

DEFESA DAS ESTATAIS

A semana será de intensa mobilização em defesa das
estatais. O governo já gritou aos quatro ventos que a
ordem é privatizar total. Por isso, a pressão nos parlamentares contra o desmonte das instituições tem de
ser intensa. Desta terça a quinta-feira (03 a 05/03), o
Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas realiza visitas às lideranças partidárias e parlamentares.
Hoje (03/03), tem reunião do Comitê Nacional em
Defesa das Empresas Públicas no Congresso. Logo em
seguida, terão início as reuniões com parlamentares e
lideranças. O intuito é discutir leis e medidas provisórias relacionadas a projetos de privatização.
Para acabar com a soberania nacional, o governo ameaça privatizar empresas importantes para o desenvolvimento, como os bancos públicos e a Petrobras.
Para correr com as privatizações, o governo quis atropelar o Congresso Nacional – o chamado fast track
(via rápida), medida que poderia ser oficializada via
decreto e dispensaria projeto de lei. No entanto, após
o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, declarar que seria ilegal, o presidente recuou.(SBBA)
UM RISCO - O fascismo e o nazismo usaram largamente a incitação das massas como meio para
eliminar adversários e inimigos ou mesmo desmoralizá-los publicamente. Estimulavam grupos de
“fanáticos” para fazer o serviço sujo contra os opositores do regime. O processo tem se repetido no
Brasil com os bolsonaristas. Claro, com o incentivo
do presidente. Um perigo. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: EVERILDO

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio
(Dir. Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 (Oi); 3026-0084 (Vivo) • Endereço eletrônico: bancariositabuna@
bancariositabuna.com • Página na Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

