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CONFERÊNCIA NACIONAL DISCUTE BRASIL ATUAL

PRINCIPAIS DÚVIDAS
SOBRE PDVE DO BRADESCO
Fonte: Seeb Curitiba

A nova legislação trabalhista, que entra em
vigor a partir de novembro, terceirização, desmonte dos bancos públicos, estão na pauta de
debates da Conferência Nacional dos Bancários, de sexta-feira à domingo, em São Paulo.
O corte de 24 mil postos de trabalho do BB e
Caixa mostra claramente a política privatista do
governo Temer. A ideia é tentar mostrar à sociedade que o setor público é supérﬂuo. O grave
cenário será discutido na sexta-feira.
Os impactos da reforma trabalhista serão debatidos no sábado. A nova legislação fortalece
a terceirização e eleva ainda mais o número de
desempregados no país. Também precariza as
relações de trabalho, rebaixa a massa salarial e
prejudica o poder de compra da população.

O enfrentamento, portanto, é fundamental. Na agenda neoliberal não tem lugar para o trabalhador. Só os interesses
do grande capital interessam e Temer
cumpre a risca. Para se ter ideia, os bancos, obtiveram lucro líquido de mais de R$
60 bilhões no ano passado, mesmo com a
crise na economia.
Para enfrentar o cenário difícil, o movimento sindical precisa disputar os rumos
do país, fortalecer a mobilização popular
e esclarecer à sociedade o que governo
representa, que, na prática, se mostra
contrário às conquistas sociais para preservar os interesses do sistema ﬁnanceiro.
(O Bancário)

DESCANSO SÁBADO CORRE SÉRIO RISCO
São muitos os direitos ameaçados pela
reforma trabalhista. Mas, ainda é possível
impedir mais prejuízos fortalecendo as entidades representativas. No caso dos bancários, por exemplo, o repouso remunerado
aos sábados corre sério risco, se a categoria permitir.
Isso porque, a lei trabalhista, que entra
em vigor em novembro, pode levar a revisões de diversas questões na esfera do
direito do trabalho, entre elas, a deﬁnição
do sábado como dia de repouso semanal
remunerado.
Importante destacar que em novembro
de 2016, o TST (Tribunal Superior do Trabalho) já havia tomado decisão favorável
aos bancos e decidiu que o divisor aplicável
para horas extras da categoria é de 180 e
220 horas.
Até 2012, o tribunal deﬁnia que o divisor
a ser aplicado seria de 150 para bancários

com jornada de seis horas e 200 para os de
oito horas. Na prática, a questão central é se
o sábado deve ser ou não considerado dia de
descanso remunerado.
O momento é delicado para todos os trabalhadores. Outros direitos estão na mira das
empresas. Mas, os bancários têm grande unidade. A hora é para se fortalecer e evitar que
direitos sejam tirados. (SBBA)

SABE DISCERNIR - Muita gente pensa
que o povo absorve, automática e literalmente, tudo que a mídia, em especial a televisão,
tenta empurrar goela abaixo. A pesquisa do
Instituto Ipsos, divulgada na terça-feira, mostra que não é bem assim. Os políticos mais

impopulares hoje no Brasil são justamente três
dos principais protagonistas do golpe de agosto
do ano passado. Temer tem 94% de rejeição,
Cunha 93% e Aécio 90%. Enquanto isso, Lula
continua disparado na corrida presidencial. O
público tem discernimento. (SBBA)

Divulgamos na edição de ontem, algumas dúvidas dos bancários sobre o PDVE
do Bradesco. Segue hoje mais alguma delas
e todas as dúvidas respondidas, você encontra no site do Sindicato.
E quanto aos valores?
Incentivo é uma coisa e verba rescisória
é outra. Se a pessoa tem direito a 4 meses
de aviso prévio, por exemplo, vai receber os
4 meses, multa de 40% e mais o incentivo.
Lembrando que para o cálculo da média do
incentivo integram as horas extras, além de
outras previstas no programa. Apesar de receber todas as verbas como uma demissão
comum, o trabalhador NÃO terá direito ao
seguro desemprego.
E quanto a PLR?
Aqueles que se desligarem depois de 02
de agosto terão direito a PLR proporcional,
de acordo com as Convenções Coletivas de
Trabalho que regram esta parcela..
Estabilidade e Reabilitados do INSS
O banco se compromete a indenizar o
valor da estabilidade, além das verbas rescisórias e do incentivo, porém precisa renunciar por escrito a estabilidade, como, por
exemplo, nos casos de dirigentes sindicais e
de estabilidade pré aposentadoria.
Do contrário, quem é reabilitado do INSS
não terá indenizada a estabilidade, pois nesse caso não há estabilidade, mas sim, uma
garantia atípica (lei 8213/91). O reabilitado ao aderir ao programa abre mão dessa
garantia. Antes de fazer a renúncia da estabilidade, o Sindicato orienta a todos que
procurem nosso departamento jurídico para
veriﬁcar se os requisitos foram preenchidos.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: RONALDO
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VERSO CULTURAL
HUMOR

saúde

A esposa estava lavando a louça, enquanto seu marido tomava uma cerveja sentado no sofá. De repente o
marido se vira para esposa e pergunta:
- Amor, o que você fazia antes de casar comigo?
E a mulher, sem pensar duas vezes, responde:
As bebidas acima e muitas outras contêm quanti-

- Eu vivia!

dades de açúcar superiores às que a Organização
Mundial de Saúde recomenda, seis colheres de chá.

FFELIZ ANIVERSÁRIO!!

A entidade alertou esta semana que as pessoas
devem restringir a ingestão de açúcar para evitar a

Aniversariante

Banco

obesidade, doenças cardíacas e outras como diabe-

Allan Nascimento

Santander

tes. Segundo a OMS, o açúcar é tão perigoso para a
saúde quanto o fumo.
Na Inglaterra, pesquisadores disseram que uma
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to difícil calcular as quantidades de açúcar porque os
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Para minimizar o problema, o grupo de pressão britâ-
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nico Ação para o Açúcar produziu uma tabela de ali-

Fonte: A Tarde

mentos para os consumidores, com as quantidades.

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (30)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton
QUARTA-FEIRA (02)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge

CLASSIFICADOS
- Vendo: Peugeut passion xr 1.4 (2011) sedan, Ar condicionado, direcao
hidraulica, alarme, trava automatica, vidro eletrico nas 4 portas, sencor
de ré, porta malas gigante, revisao em dia, ipva (2017 a vencer), rodas
de liga leve aro14 Km: 83 mil rodados. Cor cinza. Valor: 21 mil. Contato
(73)982423486 - Robson
- Alugo: Apartamento de 2 e 3/4, com garagem, ótima localização no
Castália. Contato: (73) 99982-9439.
- Vendo/Alugo: Apartamento no Zildolândia nº 165, com 3/4 sendo
uma suite, sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, com 2 vagas de
garagem. Contato: (71) 999884264 Ednaldo.
- Vendo: Moto Web 100 - Sundow (em perfeitas condições). Valor: R$
2.800,00. Contato: 98825-1309.
- Vendo: Nissan March 2012, direção elétrica, ar e air bag. Valor: R$
22.000,00. Contato: 98825-1309.
- Alugo: Apartamento na Av. Nações Unidas, Centro, em frente a Defensoria Pública, 2/4, sala ampla, cozinha e garagem com portaão eletrônico.
Contato: (73) 8855-7405/ 9119-7059.

“Lutam melhor os que têm belos sonhos.” - by Che Guevara

