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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

GT que vai discutir o adoecimento
dos bancários será formado dia 7
Com a assessoria do Coletivo
Nacional de Saúde do Trabalhador, o
Comando Nacional dos Bancários se
reunirá com a Fenaban, no dia 7, para
instalar o Grupo de Trabalho BipartiteAnálise dos Afastamentos do
Trabalho. A grande mobilização da
categoria na Campanha Nacional dos
Bancários deste ano conquistou a
formação desse GT. Consagrado na
61º cláusula da CCT-2013/2014, o GT
vai discutir o adoecimento dos

trabalhadores bancários, buscar
formas de diminuir sua incidência e
de garantir um ambiente de trabalho
verdadeiramente salubre.
O tema saúde se reveste de
importância crescente. Em consulta
nacional, realizada pela Contraf-CUT
neste ano, 18% dos bancários
declararam ter se afastado do
trabalho por motivo de doença nos 12
meses anteriores e 19% afirmaram
que usam medicação controlada.

BANCO DO BRASIL - I

Governo Federal aumenta a participação
estrangeira no capital do BB
Na semana passada, o
Governo Dilma decidiu aumentar, de
20% para 30%, a participação de
investidores estrangeiros no capital do
Banco do Brasil. Uma medida contrária
aos anseios do funcionalismo e do povo
brasileiro. Afinal, já faz muitos anos
que uma das principais resoluções dos
Congressos
Nacionais
dos
Funcionários do BB vem sendo o
fortalecimento da função social do
banco.
Ao acessar a página do SEEBPF na Internet e abrir a edição de nº
2294, de 06/08/2007, do Curtas e

Novas, você lerá uma matéria com
título idêntico ao da que estamos
publicando logo abaixo.
O argumento da matéria de
2007 é o mesmo da atual. Assim,
operamos apenas algumas poucas
alterações no texto com o fim de
adaptá-lo à realidade do BB. Se, àquela
época, denunciamos os prejuízos que
a venda de ações do Banrisul a entes
privados traria ao povo gaúcho, não
podemos deixar de fazer o mesmo
quando o Governo Dilma envereda por
caminho similar ampliando a
participação privada no BB.

BANCO DO BRASIL - II

Venda de ações desviará cada vez
mais o banco de sua função social
Certamente,
aqueles
investidores estrangeiros que
comprarão ações do Banco do Brasil
não o farão comovidos com o papel
ainda desempenhado pelo banco na
sociedade brasileira.
O apoio do banco aos
pequenos agricultores e empresários
e ao desenvolvimento seria tão
atraente assim? Numa época em
que o ganho única e exclusivamente
individual é considerado sagrado, em

que o interesse coletivo é
solenemente desprezado? Não.
O que os investidores
estrangeiros querem é auferir
rendimentos cada vez maiores, a
cada semestre, para suas ações.
Assim, para atender ao
desejo dos investidores, a função
social do banco terá que ser
relegada mais e mais a um segundo
plano.
Isso, se não for
completamente extinta.

ITAÚ

Lucro cresce 17,8%
no terceiro trimestre
O Itaú divulgou o lucro apurado
no terceiro trimestre deste ano: R$
4,022 bilhões. O resultado representa
um crescimento de nada menos que
17,8% em relação ao mesmo período
de 2012. No ano, o Itaú já acumula R$
11,156 bilhões em ganhos.
O resultado expressivo,
porém, não impediu o banco de
demitir; o Itaú cortou 2.883 postos de
trabalho de janeiro a setembro deste
ano. Enquanto isso, os funcionários
do Itaú seguem submetidos a uma
enorme sobrecarga de tarefas que,
aliada à cobrança abusiva pelo
cumprimento de metas, colocam sua
saúde sob sérios riscos.

EMPREGO

Os resultados da PEB
Bancos privados fecharam 6.977
postos de trabalho em 8 meses
A Contraf-CUT, em parceria
com o Dieese, está realizando um
estudo sobre o emprego no meio
bancário. Denominado de PEB
(Pesquisa do Emprego Bancário), o
estudo tem como base os dados
fornecidos pelo Caged (Cadastro Geral
de Emprego e Desemprego).
A pesquisa mostra que, entre
janeiro e setembro deste ano, os
bancos privados brasileiros, apesar dos
enormes lucros que vêm acumulando,
fecharam quase sete mil postos de
trabalho; 6.977 foi o número exato de
empregos eliminados.
Na página do SEEB-PF na
Internet, seção Notícias, pode ser lida
matéria que aborda, inclusive com
gráficos e tabelas, alguns dados já
levantados pela pesquisa.
PIADINHA
Dois canibais conversam diante do
panelão fervente.
- Cara! Não aguento mais a minha
sogra.
E o outro responde:
- Pô! Então come só as batatinhas.

