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BRADESCO DEMITE COM LUCRO BILIONÁRIO
Com lucro líquido ajustado exorbitante
de R$ 14,162 bilhões nos nove primeiros
meses de 2017, o Bradesco reduziu 9.234
postos de trabalho em relação ao mesmo
período no ano passado, apesar da incorporação dos trabalhadores do HSBC em
setembro de 2016.
O banco inglês tinha aproximadamente
20 mil trabalhadores. Atualmente, o quadro de funcionários conta com 100.622
empregados. O lucro do Bradesco representa um crescimento de 11,2%, em relação
ao mesmo período de 2016 e de 2,3% no
trimestre.
É um absurdo que os números não

representem nenhuma contrapartida
social por parte do Bradesco e com redução no pagamento de impostos. A
manobra é investigada pela Receita Federal.
O banco fechou quase 500 agências
e eliminou mais de 9000 postos.(SBBA)

SESSÃO EM DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS
EM ITABUNA
A participação de todos os bancários e bancárias de Itabuna e região será muito importante no próximo dia 13, numa sessão especial
em defesa dos bancos públicos, que será realizada na Câmara de Vereadores do Município.
A sessão, marcada pelo vereador Jairo
Araújo (PCdoB), irá discutir o papel essencial
dos bancos públicos para o desenvolvimento
nacional e regional, bem como o risco que as
estatais sofrem em serem privatizadas pelo atual presidente Michel Temer.
“Esta é uma sessão especial muito importante para a categoria e contamos com a presença de todos os bancários e bancárias da
região”, afirmou Jorge Barbosa, presidente do
Sindicato.
CONFRATERNIZAÇÃO EM ITORORÓ
- Depois da primeira confraternização em Ita-

juípe, esta quinta-feira (9) será a vez de Itororó sediar a confraternização dos bancários e
bancárias da região. Quem irá animar o nosso
encontro será o cantor regional Jorge Cardeal, que está preparando um repertório espe-

O encontro contará com a
presença do Deputado Davidson
Magalhães (PCdoB) e com o Presidente do Sindicato dos Bancários
da Bahia, Augusto Vasconcelos.

cial para a ocasião. No boletim de
amanhã, divulgaremos o horário e
o local do nosso encontro. Fiquem
ligados!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: VALTER

CUIDADO COM BOATOS

Tem circulado mensagem entre bancários do
Banco do Brasil, ativos e aposentados, com informações inverídicas sobre suposta intenção do banco
em não pagar mais os planos da Cassi para os aposentados, chamados de pós-laborais, a partir de um
plebiscito. O Movimento Sindical esclarece que tal
informação não procede, uma vez que existe negociação válida sobre a Cassi até 2019.
“A proposta de retirar o compromisso do banco
com os aposentados foi a primeira apresentada pelo
BB em 2016 em negociação sobre a Cassi. Tratava-se da criação de um fundo cujo valor correspondia
as obrigações com os já aposentados e com funcionários da ativa quando aposentados. Sindicatos e
outras entidades representativas uniram forças e
esclareceram os perigos da proposta. Como resultado desta mobilização e de debates, conseguimos reafirmar o compromisso do BB com a saúde de seus
funcionários, obrigando o banco a aumentar sua
contribuição com a entidade na mesma proporção
que os associados e funcionários do BB até 2019”,
esclarece o integrante da Comissão de Empresa dos
Funcionários do BB, João Fukunaga.

MP DE COMPLEMENTO DA
REFORMA SAI DIA 11
A Medida Provisória de complemento à Lei
13.467, da reforma trabalhista, deve ser editada no
próximo dia 11, mesma data em que a legislação entra em vigor. Pelo menos é o que disse o senador
Romero Jucá (PMDB-RR), líder do governo na Casa.
O texto da reforma trabalhista chegou ao Senado
como o PLC 38, após passar pela Câmara Federal
em abril, através do PL 6.787. Houve muita rejeição
por parte dos trabalhadores e polêmica em um das
comissões. Para aprovar a medida sem alterações, o
governo sinalizou uma MP para rever alguns pontos.
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