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REAJUSTE DE SALARIOS E PLR
A Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria bancária prevê neste ano aumento real nos salários de 1%. Ou seja, o percentual de
reajuste é composto pela inflação
entre 1º de setembro de 2016 e 31
de agosto de 2017 acrescida de um
ponto percentual de aumento real.
Sendo assim, para fazer o
cálculo preciso de para quanto, de
fato, vão salários e demais verbas inclusive a regra básica e parcela
adicional da PLR - é necessário primeiro saber quanto foi a inflação no
período citado, medida pelo INPC.
O anúncio oficial do INPC neste período ainda não foi feito pelo IBGE
e está marcado para o início de setembro, provavelmente na quarta 6.
PLR - O pagamento da antecipação da PLR é composto por uma regra básica e uma parcela adicional.

FONTE: CONTRAF

Ambas estão atreladas a valores que
serão reajustados de acordo com a
CCT (INPC + 1% de aumento real).
A regra básica, por exemplo, é calculada sobre o salário do bancário
(54% do salário), então, sem o valor
atualizado dos vencimentos, não há
como calcular a regra básica (lembre-se de que o salário será reajustado pelo INPC + 1% de aumento real).

SEIS GRANDES BANCOS MUNDIAIS SE UNEM PARA CRIAR NOVA
CRIPTOMOEDA
Seis dos maiores bancos mundiais revelaram nesta quinta-feira
(31/8), que estão realaizando uma série
de passos para execução de um projeto facilitador para emissão de moedas
digitais por bancos centrais, baseadas
na tecnologia de blockchain, na qual
são baseadas as criptomoedas como bitcoin.
O projeto, denominado Utility Settlement Coin (USC), foi lançado
há um ano pelas empresas financeiras
UBS, BNY Mellon, Deutsche Bank,
Santander e NEX com o startup britânico Clearmatics. Os bancos multinacionais Barclays, CIBC, Credit Suisse,
HSBC, MUFG e State Street se uniram
à iniciativa recentemente.
O projeto visa preparar o ca-

minho para que os bancos centrais contem
com criptodivisas no futuro, possibilitando
que entidades globais executem uma grande variedade de transações entre si através
do uso de ativos garantidos em blockchains
personalizados.
O dinheiro digital será a chave dos
mercados financeiros, por isso os principais
bancos do mundo não querem ficar para
trás. Na verdade, os gerentes do projeto estiveram em contato com bancos centrais e
reguladores para garantir que USC cumpra
todos os requisitos, tais como a política de
proteção de dados ou segurança cibernética.

SINDICATOS SÃO ESSENCIAIS,
APONTA PAPA
O papa Francisco, que tem adotado posições consideradas progressistas, falou,
na Itália, sobre os desafios do movimento
sindical. Para o Pontífice, as entidades devem
inovar e proteger não só quem está inserido no mercado de trabalho, mas quem está
fora dele, excluído. "O capitalismo do nosso
tempo não compreende o valor do sindicato, porque esqueceu a natureza social da
economia. Este é um dos maiores pecados".
O papa Francisco recebeu os delegados da Confederação Italiana dos Sindicatos
dos Trabalhadores (Cisl) e discursou sobre o
tema "Pela pessoa, pelo trabalho". Para o religioso, crianças e jovens devem estudar e os
idosos deveriam receber uma aposentadoria
justa. "As aposentadorias de ouro são uma
ofensa ao trabalho, assim como as de baixa
renda, porque fazem com que as desigualdades do tempo de trabalho se tornem perenes".
A declaração se encaixa perfeitamente na situação brasileira, em que o
governo Temer tenta emplacar a reforma
da Previdência, que aumenta a idade mínima para requerer a aposentadoria, inviabilizando o direito dos trabalhadores.
O papa definiu como "míope"
uma sociedade que obriga o idoso a trabalhar por muitos anos e uma inteira geração
de jovens sem emprego. Para isso, é urgente um novo pacto social para o trabalho.
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