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REAJUSTE É BASEADO NO INPC

Os bancários garantiram reajuste salarial
de 2,75% em 2017. O percentual se deve aos
31 dias de greve em 2016, que culminou em
um acordo bianual com aumento real de 1%
para 2017 mais a inflação de 1,73% baseada
no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) referente ao mês de agosto, já que
a data-base da categoria é em 1º de setembro.
Vale destacar que o uso do INPC é o

mais adequado para a aferição dos reajustes salariais da categoria, segundo explica
o economista, Vinícius Lins. “O INPC é
considerado mais coerente porque tem
como alvo famílias que recebem de um
a cinco salários mínimos, o que inclui a
renda da maior parte dos trabalhadores
brasileiros, enquanto o IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo) se baseia
em famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos.”
Sobre o baixo nível do INPC para
agosto deste ano, Vinícius informa que a
queda teve motivação na baixa do preço
dos alimentos decorrente da colheita recorde da safra agrícola, que tem impacto
maior no INPC do que no IPCA. (SBBA)

AUDIÊNCIA, HOJE, TRATA DOS PÚBLICOS
Parte da estratégia do governo Temer, de
privatizar tudo o que puder, passa pelo desmonte dos bancos públicos. Banco do Brasil,
BNB e Caixa têm sido sucateados, com fechamento de agências e redução do quadro
funcional, o que inviabiliza o cumprimento
do papel social das estatais. Para discutir o
assunto, haverá audiência pública hoje, na
Sala das Comissões da Assembleia Legislativa da Bahia, no Centro administrativo, em
Salvador.
Para justificar a entrega do patrimônio
público ao capital estrangeiro, o governo
sucateia as instituições. Mas, os bancos públicos são alavancas para o desenvolvimento
nacional, através de investimentos, financiamentos e políticas sociais de transferência de

Fonte: SBBA

PARA INVESTIDORES,
RETIRADA DOS SEUS

Com a reforma trabalhista, Temer impôs aos
trabalhadores a maior retirada de direitos da história. Para “agradar” setores que apoiaram sua
ascensão a Presidênciada República, liberou a terceirização em atividades-fim; legalizou modalidades
precárias de contratação; dificultou o acesso à Justiça do Trabalho; flexibilizou jornada, férias e demais direitos dos trabalhadores por meio de acordos diretos entre empregados e patrões, em uma
correlação de forças desigual. Porém, o mercado é
insaciável quando o assunto é maximizar lucros.
Em reunião da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos (Amcham), representantes de empresas

renda. O que não é uma preocupação
da inciativa privada.
Não há, portanto, saída para a crise
econômica brasileira sem investimento
público. O que Temer quer, e tem feito, é justamente o contrário, a dependência total do capital internacional.
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globais afirmaram que esperavam facilidades ainda
maiores para terceirizar e reduzir salários.
Elogios do capital – Mesmo com essas críticas,
a reforma trabalhista ainda foi bastante elogiada
pelos representantes do mercado. Entre os pontos
mais celebrados, a possibilidade de que acordos diretos entre patrões e empregados se sobreponham à
legislação e a exigência de que o trabalhador arque
com custos processuais em caso de derrota em ação
judicial contra a empresa. (SP Bancários)
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