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Sexta é Dia de Luta pela Previdência
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Nesta Quarta tem Assembleia

No mundo, os serviços são reestatizados

Santander fala em abrir
banco em fim de semana

Nota de Pesar

Parcelamento do adian-
tamento de férias

COE Itáu debate empregos hoje

Não há nada de bom na reforma
da Previdência e se aposentar ficará
quase impossível. Para mostrar os
prejuízos da proposta do governo
Bolsonaro à sociedade, nesta sexta-
feira (22/03) acontece Dia Nacional
de Luta em defesa da Previdência.

Em Dourados, o ato unificado dos
sindicatos será a partir das 8h, na
Praça Antônio João. A categoria ban-
cária está convidada a se fazer pre-
sente nessa luta que é de todos.

Se aprovada pelo Congresso Na-
cional, a reforma da Previdência
ameaça a aposentadoria de gerações
futuras e da atual. Além de restrin-
gir o acesso e reduzir o valor dos
benefícios. Os direitos dos trabalha-
dores estão em jogo. Por conta dis-
so, as manifestações de sexta-feira
serão uma prévia para a greve geral
em defesa das aposentadorias.

Nesta quarta-feira (20/03), o Sin-
dicato dos Bancários de Dourados e
Região realiza assembleia, às 17h, na
sede da entidade, bancárias e ban-
cários estão convocados.

Na pauta a Eleição dos Delegados

para participarem da Assembleia
Geral Extraordinária da Federação
dos Trabalhadores em Empresas de
Crédito do Centro Norte – FETEC-
CUT/CN, a ser realizada no dia 28 de
março de 2019, em Brasília-DF.

Para cobrar a contratação de no-
vos bancários no Itaú, será realizada
hoje (20/03) reunião entre a COE (Co-
missão de Organização dos Empre-
gados) e a direção do banco. O en-
contro será às 10h, em São Paulo.

Apesar de lucrar alto, a organi-
zação financeira não contrata e a so-
brecarga de trabalho é grande nas
agências. Em 2018, a lucratividade
foi de R$ 25,7 bilhões, aumento de
3,4% em relação ao ano anterior.

É com pesar que registramos a
triste notícia do falecimento de
Arino Braga do Amaral ocorrida no
dia 15/03. Funcionário aposentado
do Banco do Brasil fez parte da luta
dos trabalhadores sendo, inclusive,
presidente do Sindicato dos Bancá-
rios de Dourados e Região na ges-
tão 1989/1992. Que Deus conforte
o coração de seus familiares e ami-
gos neste momento de dor em que
estão passando.

Enquanto o Brasil reza a cartilha neoliberal e entrega as empresas esta-
tais de mão beijada para o grande capital, as nações mais desenvolvidas do
mundo reestatizam os serviços. Desde 2000, ao menos 884 voltaram ao
controle do Estado.

As reestatizações acontecem com destaque nos Estados Unidos, berço
do capitalismo, e na Alemanha. Alguns podem até estranhar, mas a verda-
de é que o governo norte-americano, protege as empresas públicas, capa-
zes de superar crises financeiras como a de 2008.

Outros fatores influenciam nas decisões dos governos em retomar o con-
trole das estatais, como a piora e o encarecimento dos serviços prestados
pelas empresas privadas, que priorizam o lucro. Os dados, coletados entre
2000 e 2017, são da TNI (Transnational Institute), sediada na Holanda.

Sérgio Rial , presidente do
Santander Brasil, parece não estar
nem ai para os trabalhadores e mais
uma vez desafia as leis brasileiras.
Depois de empurrar os clientes para
o autoatendimento, ele tenta reti-
rar as portas giratórias, aparelhos
de segurança necessários por lei em
vários municípios do Brasil. Não con-
tente, ele quer que o bancário tra-
balhe nos finais de semana, ferindo
a Lei 7.430 da CLT, além de tentar
golpear uma conquista histórica da
categoria bancária.

Previ supera meta de rentabilidade
O Plano 1 e o Previ Futuro supe-

raram a meta atuarial prevista para
2018. O ano fechou com elevação de
8,61%. A rentabilidade acumulada
do Previ Futuro foi de 14,06%, alcan-
çando R$ 15,01 bi em ativos totais.
O Plano 1 teve alta maior, de 18,82%,
com superávit de R$ 6,5 bi no ano e

ativos de R$ 182,17 bilhões.
A excelência da gestão que conta

com a participação efetiva dos
associados na administração dos
planos tem sido fundamental para
alcançar os superávits nos últimos
exercícios , mesmo diante de um
crescimento econômico pífio do país.

O Bradesco reeditou o normativo
que trata das férias dos trabalha-
dores, na terça 19/03, cumprindo o
que foi acordado na Convenção Co-
letiva de Trabalho (CCT). A partir
de 1º de abril, os bancários podem
solicitar o parcelamento do adian-
tamento de férias em três vezes.
Esse é um pedido antigo dos ban-
cários do Bradesco e é fruto da Cam-
panha Nacional 2018.

O leilão da Lotex, marcado para
o dia 26 de março, foi adiado pela
quarta vez. Agora está previsto
para 26 de abril. O movimento sin-
dical ganha mais um mês para
alertar a sociedade sobre os riscos
de vender as loterias instantâneas
e reduzir o papel da Caixa. Em 2017
as loterias repassaram 48% dos cer-
ca de R$ 14 bilhões arrecadados
para áreas como cultura, esporte,
educação e segurança pública.

Adiada entrega da Lotex
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