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SEM CUMPRIR A LEI
Bancos preferem pagar multas a cumprir Lei de segurança bancária
(Com informações da Contraf)

A

Polícia Federal
apresentou, na última segunda-feira
(9), durante a 115º Reunião da
Comissão Consultiva, em
Brasília, os dados estatísticos
dos processos punitivos por
descumprimentos da lei de
segurança bancária e privada.
Em 2017, foram aplicados
R$44,095,534 milhões em
multas aos bancos e, nos
primeiros meses de 2018, já
são R$7.616,585 milhões em
multas.
Enquanto os ataques às
agências bancárias aumentam,
colocando em risco os funcionários e clientes, os bancos
continuam descumprindo a
legislação de segurança
bancária, pois avaliam que vale
mais pena economicamente do
que cumprir a lei. Um absurdo!
As estáticas mostram
ainda que em 2017 foram
iniciados 5.315 processos
punitivos. Em 2018, já são
1178. Quanto aos processos
punitivos julgados, foram 9480
em 2017 e 1801 em 2018.
Audiência - No dia 23, às
11 horas, acontecerá uma
audiência com o secretário de
Segurança Pública da Bahia,
Maurício Barbosa. Participarão
da reunião os representantes
da Federação dos Bancários
da Bahia e Sergipe e dos
sindicatos ﬁliados. No encon-

tro, serão discutidas ações
efetivas para prevenir os
ataques a bancos no estado.
Neste ano, foram registrados
18 casos na Bahia, todos no
interior. Só explosões foram 13.
Projeto de lei – Outra
medida importante é a proposta das entidades sindicais e
apresentada pelo deputado
federal Davidson Magalhães
(PCdoB-BA), através do
projeto de lei 7.447/2017, que
propõe controlar com maior
rigidez a produção, estoque e
transporte de explosivos.

Bancos e governo atacam a saúde dos bancários
A Febrabran (Federação Brasileira
dos Bancos) e o INSS (Instituto Nacional
de Seguro Social) ﬁrmaram um acordo
que dá ao empregador acesso aos
bancários afastados, para a realização de
reabilitação proﬁssional e retorno ao
trabalho. Absurdo.
O acordo deixa o funcionário exposto
e à mercê das empresas. O governo
Temer não está nem aí e os bancos têm
histórico de prejudicar os empregados. A
lista é grande. Demissão de empregados
adoecidos, restrição de acesso a benefícios previdenciários e imposição de
obstáculos à políticas públicas de proteção à saúde.
Para os empregados, a realidade nas
agências é de sobrecarga de trabalho e
cobrança de metas, que acarretam nos
altos índices de adoecimento da categoria.
As LER/Dorts são responsáveis por
cerca de 30% dos afastamentos dos
funcionários. É evidente que os bancos
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não estão dispostos a investir em prevenção de doenças ocupacionais. A única
preocupação é com o lucro.
Como o INSS também é custeado
pelos trabalhadores, o movimento sindical
considera a articulação ilegal. A implementação de políticas previdenciárias é
submetida à gestão democrática, como
está previsto no artigo 194 da Constituição
Federal.
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Forró dos Bancários de Juazeiro e região

JÁ TEM DATA MARCADA
Forró e muita animação
estão garantidos no Forró dos
Bancários 2018. O evento será
realizado no dia 2 de junho, a
partir das 21h, no Clube da
Maçonaria, localizado no Bairro
Pedra do Lorde, em Juazeiro.
O evento será animado
pelas banda Trio Granah e pelo
cantor Jota Carlos. “A festa
promete muita animação. Além
das atrações musicais, teremos
também uma quadrilha improvisada, barracas de comidas e
bebidas típicas, fogueira, fogos
e muita alegria”, disse o Presidente dos Bancários de Juazeiro, Maribaldes da Puriﬁcação.

TEMER AJUDOU A ENGORDAR OS COFRES DA GLOBO
Uma das apoiadoras do golpe
político-jurídico-midiático de 2016,
o Grupo Globo, o maior conglomerado de mídia do Brasil,
embolsou um terço, ou R$ 38,6
milhões, do dinheiro liberado pelo
governo para divulgar a propaganda de que a reforma da
Previdência era necessária e
benéﬁca.
Os dados da Secretaria de
Comunicação da Presidência, via
Lei de Acesso à Informação,
revelam que na lista dos beneﬁciados por Temer, que queimou
uma boa grana em publicidade,
ainda surgem a Record (R$ 12,1 milhões) e o SBT (R$
9,8 milhões).
A campanha pela aprovação da reforma repassou
também recursos para o Facebook, que faturou R$ 3,6
milhões. O valor é quase duas vezes o recebido pela
Rede Bandeirantes, R$ 1,9 milhão. O jornal Estado de
S. Paulo e a rádio Jovem Pan ﬁcaram com R$ 1,06
milhão e R$ 883 mil, respectivamente.
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Apesar de todo dinheiro público “investido” para
vender a ideia de que a proposta da Previdência era a
salvação de todos os problemas do país, a medida, que
inviabiliza a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, encontrou enorme resistência dos setores progressistas da sociedade, que conseguiram barrar a proposta no Congresso Nacional.
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