Febase e Stock da Cunha debatem segurança
dos trabalhadores do NB
Administração do Novo Banco garante aos Sindicatos disponibilizar a
todos os trabalhadores os meios indispensáveis à sua defesa contra os
chamados lesados do BES.
Os presidentes dos três Sindicatos dos Bancários da Febase e dois
representantes do Pelouro da Contratação reuniram-se no dia 16 com a
Comissão Executiva do Novo Banco (NB), liderada por Stock da Cunha.
A reunião foi solicitada pela Febase logo que tomou conhecimento das
movimentações dos chamados lesados do BES junto dos balcões da
instituição, que acompanhados por agentes da PSP pretendiam identificar
os trabalhadores que lhes terão apresentado para subscrição papel
comercial do GES.
No encontro com a administração, os representantes dos Sindicatos
manifestaram as suas preocupações face ao que poderá acontecer aos
trabalhadores do banco e, de acordo com a sua análise, alertaram Stock da
Cunha para a eventualidade de a situação se agravar com a vinda de férias
de emigrantes com aplicações no GES.
Os responsáveis do NB expressaram também a sua enorme preocupação
com tudo o que se está a passar, adiantando que a instituição
disponibilizou a todos os trabalhadores os meios indispensáveis à sua
defesa.
Quanto aos clientes do papel comercial, o banco mantém a posição de que
esta não é uma questão do NB mas do GES, aguardando que as
autoridades superiores – nomeadamente o Supervisor e o Regulador –
encontrem uma solução.

Reestruturação
A Febase aproveitou a reunião para questionar a administração sobre a
existência de um eventual plano de reestruturação do banco.
Stock da Cunha garantiu que nada está previsto, adiantando que se forem
confrontados com essa necessidade os trabalhadores são de imediato
informados.

Manifestação
Os Sindicatos lamentam profundamente o que hoje, dia 18, voltou a
acontecer junto à sede do Novo Banco na Av. da Liberdade, em Lisboa,
considerando que os manifestantes escolheram mal o alvo da sua fúria,
pois está mais do que provado que os trabalhadores do NB não são
responsáveis pela situação.
A Febase manifesta a sua solidariedade a todos os bancários do Novo
Banco, nomeadamente aos seus sócios, recordando que os serviços
jurídicos dos respetivos Sindicatos estão ao seu dispor para qualquer
esclarecimento ou apoio.
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