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ENCONTRO DA JUVENTUDE NO FIM DE SEMANA

O 6º Encontro da Juventude Bancária promete muitas discussões. O evento acontece nos
dias 5 e 6 de agosto, no Águas Claras Beach
Resort, município de Saubara. Podem participar,
bancários com até 35 anos de idade.
O tema deste ano é Desaﬁos do novo mundo do trabalho. O momento requer análises profundas sobre a atual conjuntura nacional e as
mudanças no mundo do trabalho com a aprovação da reforma trabalhista e da terceirização.
As novas leis retiram direitos fundamentais dos

trabalhadores brasileiros.
Os debates prometem. A programação
está bem diversiﬁcada e conta com temas
de extrema importância. Sábado (05/08),
o encontro começa às 9h com uma análise sobre a situação econômica e política
do Brasil, com o deputado federal Daniel
Almeida e o professor de economia da
UFBA, José Sérgio Gabrielli.
À tarde, tem palestra com o presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia,
Augusto Vasconcelos, sobre os impactos
imediatos das reformas trabalhista e da
Previdência e da lei da terceirização. Antes, tem discussão sobre os impactos das
novas tecnologias no mundo do trabalho
com o presidente da Federação da Bahia
e Sergipe, Emanoel Souza. A plenária ﬁnal
é domingo (06/08), às 9h. (SBBA)

CASSI SOFRE AMEAÇA DO GOVERNO TEMER
Os funcionários do Banco do Brasil devem ampliar as mobilizações para evitar
perdas irreparáveis. As ações do governo
Temer vão além do desmonte da estatal. O
ataque é também contra a Cassi.
Uma resolução da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e Administrativa, vinculada ao Ministério do Planejamento, prevê mudanças nos convênios
de autogestão, criando limites de custeio e
outras regras. O documento circula pelas
redes sociais e tem causado revolta.
Entre as alterações, paridade de custeio
entre o mantenedor e funcionários. Hoje, o
BB paga 4,5% e os bancários, 3%. As medidas preveem ainda limite de gastos com
assistência à saúde a 8% da folha de paga-

mento de ativos e aposentados e estabelece
que novas adesões aos planos existentes só
podem ser feitas se as contribuições forem distintas por faixa etária e faixa salarial.
Por ﬁm, a resolução determina que todo
plano de empresa estatal cobre coparticipação
nos serviços de saúde. Absurdo. (SBBA)

DOMINADO - Amanhã, a Câmara Federal
deﬁne o futuro do presidente da República
e os destinos do Brasil. Apesar de rejeitado
por mais de 90% da população, do agravamento da crise econômica, de a Globo anunciar televisionamento direto e da
pesquisa Ibope, divulgada ontem, de que

para 73% dos brasileiros deputado que apoia
Temer também é corrupto e não merece ser
reeleito, as possibilidades maiores são de negação do processo no STF. O Planalto abriu
o cofre, e diante de um Parlamento demasiadamente ﬁsiológico, a tendência é o homem
se salvar. (O Bancário)

MESMO COM MAIOR
LUCRO DE SUA HISTÓRIA,
SANTANDER DEMITE

O banco Santander no Brasil obteve o
maior lucro líquido gerencial de sua história
no 1º semestre de 2017. Nos seis primeiros
meses do ano o lucro do banco foi de R$
4,615 bilhões, um crescimento de 33,2%,
em relação ao mesmo período de 2016 e de
2,4% em relação ao 1º trimestre de 2017.
O Brasil continua sendo o país mais lucrativo entre todos nos quais o banco atua.
O lucro obtido no Brasil representa 26% do
lucro global da Instituição, € 3,616 bilhões.
Em seguida vem o Reino Unido, com 17%, e
a Espanha, com 15%.
Mas, o excelente desempenho do banco no Brasil não foi suﬁciente para impedir
a redução de postos de trabalho no país. A
holding encerrou o 1º semestre de 2017 com
46.596 empregados, com queda expressiva
de 2.281 postos de trabalho em relação ao
mesmo período no ano passado, sendo 301
a menos no trimestre. Foram fechadas 11
agências e três postos de atendimento bancários (PABs) no período.
“Os ganhos expressivos obtidos no Brasil
não se traduziram em nenhuma contrapartida social, já que o banco segue fechando
agências e demitindo milhares de pais e
mães de família, trabalhadores que geraram esse lucro astronômico por meio do seu
esforço e dedicação”, criticou Maria Rosani,
coordenadora da Comissão de Organização
dos Empregados (COE) do Santander.
Fonte: Feeb Ba/Se
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: LIVIA
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