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COMANDO DISCUTE MOBILIZAÇÃO DA CATEGORIA
A categoria bancária deve ampliar a mobilização e participar das atividades do Dia
de Luta em defesa dos direitos dos trabalhadores, em 10 de novembro. Os encaminhamentos foram dados na reunião do Comando Nacional dos Bancários, ocorrida ontem
(31/10), em São Paulo.
Na oportunidade, também foram debatidos os dados sobre as demissões no setor
bancário, apresentados pelo Dieese. Houve
milhares de cortes no sistema financeiro,
inclusive com os Programas de Demissões
Voluntárias, em decorrência da ganância
dos bancos.
O Comando criticou também a proposta da Caixa de fixar teto para os gastos
com o Saúde Caixa. O objetivo é manter
a negociação com a instituição para que a

proposta garanta os direitos dos empregados. A proposição será debatida com
os trabalhadores.
Também na pauta a Cláusula 62,
que trata do Centro de Realocação e Requalificação (CCT 2016-2018). A Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe
foi representada pelo Secretário Geral,
Hermelino Neto.
Fonte: O Bancário

HOJE TEM CONFRATERNIZAÇÃO EM ITAJUÍPE
Atenção bancários e bancárias de Itajuípe
e região. Nossa confraternização de final de
ano será realizada hoje, a partir das 20h, no
Bar do Cabeção (beira do lado). A animação
ficara por conta da dupla Marquinho e Natal.
Contamos com a participação de todos e todas
neste momento especial.
A luta pela vida continua! Durante o mês de Outubro rolou a Campanha Outubro Rosa. Agora no mês de novembro as coisas mudam de cor e passar a ficar azuis.
O Novembro Azul é uma campanha super importante de combate ao câncer de
próstata e conscientização da importância de exames regulares e diagnóstico precoce.

MUITA GRANA. ITAÚ LUCRA
R$ 18,6 BILHÕES

Maior banco privado em atividade do país, o
Itaú obteve lucro líquido recorrente (que exclui efeitos extraordinários) de R$ 18,6 bilhões de janeiro a
setembro de 2017. Alta de 13,9% em relação a igual
período de 2016 e de 1,4% no terceiro trimestre. Os
dados são do Dieese (Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos).
Emprego - A holding fechou o terceiro trimestre de
2017 com 82.401 empregados no país. O Itaú abriu
26 agências digitais (que já somam 156 unidades) e
fechou 141 agências físicas no país em 12 meses. O
total de agências e pontos de atendimento do banco
no Brasil e exterior, em março de 2017, foi de 4.919.
Fonte: O Bancário

MP DE TEMER PREJUDICA
SERVIDOR PÚBLICO
Entre os planos de Temer está a perseguição ao
funcionalismo público federal. O governo editou e
mandou publicar em edição extra do Diário Oficial
da União (DOU) a Medida Provisória (MP) 805/17,
que posterga ou cancela aumentos remuneratórios.
Pelo texto, o reajuste salarial de quase 30 carreiras do
Estado será adiado de 2018 para 2019.
A MP também aumenta a alíquota previdenciária do funcionalismo, de 11% para 14% sobre a parcela do salário que exceder R$ 5.531,31 (teto que é
pago pelo Regime Geral, a cargo do INSS).
*Confira a matéria completa no site do
Sindicato.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: UILTON
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