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Atenção: Diga não à Precarização!
Dia do Bancário é comemorado com entrega de brindes nas agências de Juazeiro
impactos da abertura de capital da Caixa

O porquê da greve dos bancários

Os trabalhadores bancários, neste dia 28 de agosto, comemoram o seu dia. E tudo começou em maio de 1951, quando os bancários brasileiros
decidiram inovar na luta por reivindicações salariais e por melhores condições de trabalho. A mobilização da categoria foi pela primeira vez unificada
nacionalmente.
Nesse sentido, a direção do Sindicato dos Bancários de Juazeiro e Região estiveram nesta segunda-feira percorrendo as agências da cidade e
distribuindo brindes entre os bancários e entregou um Boletim do Comitê em Defesa das Empresas Públicas, que tem como tema a Caixa Econômica
Federal e a importância de seu papel para o desenvolvimento do país a todos os bancários.
O presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro, Maribaldes da Purificação ressalta a importância da valorização da categoria. “Viva ao Dia do
Bancário! Parabenizamos todos os trabalhadores e trabalhadoras que lutam diariamente pela melhoria de serviço e dignidade no local de trabalho.
De maneira unificada, a categoria bancária pode muito mais. Juntos somos mais fortes”, disse.
O Bancário, Adenilton Mattos trabalha na agência do Santander parabenizou a iniciativa do sindicato e pontuou a importância da união da categoria.
Bancários reivindicam 16%, garantia de emprego e o fim das
“Muito bom ter um dia pra comemorar nossa categoria. Apesar de todas as lutas da classe, tenho orgulho de ser bancário e são iniciativas como estas
terceirizações
que nos sentimos valorizados”, disse.
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Seeb Ceará
Em meio à crise, bancos lucram com
ações
Enquanto o brasileiro perde direitos fundamentais com o governo Temer,
um grupo tem ganhado muito: os bancos. Em meio à crise, que tem
consequências ruins em quase todos os setores da economia, as
organizações financeiras têm as ações valorizadas na Bolsa.
Segundo a Economatica, entre os quatro maiores bancos em atividade
no país (Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil), apenas o
Santander perdeu valor. As ações passaram de R$ 110,34 bilhões para
R$ 99,95 bilhões entre janeiro e agosto deste ano.
Já o Itaú tem o melhor desempenho entre os quatro. As ações
acumularam ganhos de 17,96%, com valor de mercado estimado em R$
237,15 bilhões no período. É sempre bom lembrar que o banco é
controlado pela família Setubal, uma das mais ferrenhas defensoras do
governo Temer e das reformas que retiram direitos dos brasileiros.
Os dados mostram ainda que as ações do Bradesco passaram de R$
160,12 bilhões para R$ 188,60 bilhões, alta de 16,17%. Já o Banco do
Brasil apresentou um crescimento de 11,48%, com valor de mercado em
R$ 86,110 bilhões.

Contas do governo têm rombo
histórico

Vendido pela mídia comercial e pelas elites como o salvador da pátria,
Temer mostra que, em um ano de governo, tudo realmente mudou, para
pior. As contas do governo registraram déficit primário de R$ 20,15 bilhões
em julho, o pior resultado para o período desde 1997.
No acumulado dos sete primeiros meses de 2017, o rombo foi de R$ 76,27
bilhões, também o pior cenário para o período. Os péssimos números são
reflexo, também, da desaceleração economia. Os dados são da Secretaria
do Tesouro Nacional. O conceito primário considera receitas e despesas,
mas não gastos com juros.

Grávida demitida n

Para fechar as contas, o governo tem cortado investimentos em áreas
essenciais para o desenvolvimento do país, programas sociais e apontado
para o caminho da privatização. Temer prevê uma carteira de 58 projetos
que serão incorporados ao PPI (Programa de Parcerias de Investimentos)
para serem colocados à venda ou concedidos ao setor privado.

Caixa anuncia fechamento de
agências pelo País
A Caixa Econômica Federal surpreendeu os trabalhadores bancários com o anúncio do
fechamento de importantes pontos de atendimento à população, no dia do bancário
(28). Dentre eles, as agências de Campinas de Pirajá, Salvador e da Vila Clementino,
em São Paulo. Ao ser questionado pela Comissão Executiva dos Empregados da Caixa
(CEE/Caixa), na última reunião realizada em 15 de agosto de 2017, o banco omitiu as
informações sobre o encerramento das atividades e quais agências seriam
afetadas.““Com investimentos em projetos de construção de moradias populares,
incentivo ao esporte, à cultura e financiamento à educação, micro e pequenas empresas,
a Caixa se tornou um banco público fundamental para o desenvolvimento econômico
e social do país e a redução da sua capilaridade é cada vez mais preocupante para a
população.““Durante a última reunião com os representantes dos empregados, a
direção da Caixa afirmou que não tinha a previsão de fechamento de agências e que o
déficit financeiro das unidades era o principal parâmetro a ser considerado. Para Dionisio
Reis, coordenador da CEE/Caixa, a atitude causa efeito contrário e prejudica a imagem
do banco que, por sua inserção na sociedade, conquistou grande valorização da sua
marca.“““As agências que estão localizadas em regiões distantes e bairros onde só tem
a Caixa como banco são muito importantes para a população e também fazem com que
a imagem da empresa se valorize. A Caixa virou 'top of mind' por conta de estar em
todos os locais”, afirmou.““O processo de fechamento de agências retira trabalhadores
de suas funções e contribui para precarização do atendimento, além de atacar o
desenvolvimento local e contribuir para a recessão e desemprego no país. Isto é um
absurdo. É um atentado contra a empresa e contra os trabalhadores.
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