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BANCÁRIOS PARTICIPAM DE SESSÃO ESPECIAL NA
CÂMARA DE VEREADORES
Foi realizada na tarde de ontem
(13) uma sessão especial na Câmara de Vereadores de Itabuna com o
intuito de debater os impactos da
privatização dos bancos públicos
para o desenvolvimento econômico
regional.
A sessão foi convocada pelo vereador Jairo Araújo (PCdoB), que
denunciou a estratégia do governo
Temer em favorecer o capital financeiro.
“Os bancos públicos desempenham um papel fundamental na
economia brasileira, pois são importantes instrumentos de desenvolvimento econômico e social. Temer
quer retribuir àqueles que contribuíram para o êxito do Golpe: o capital
financeiro” apontou o vereador.
Jorge Barbosa, presidente do

Sindicato, reforçou a importância dos bancos
públicos para o desenvolvimento regional e nacional.
“É importante que as pessoas tomem consciências dos impactos da privatização de bancos como a Caixa Econômica Federal, Banco
do Nordeste, BNDES e Banco do Brasil, que
desempenham papel fundamental do desenvolvimento econômico nas cidades e consequentemente do país, na gestão e execução de projetos
sociais como o pagamento do FGTS, e programas essenciais como Minha Casa Minha Vida”,
afirmou Barbosa.

BRASILEIRO JÁ SENTE EFEITOS DA LEI TRABALHISTA
A nova legislação trabalhista muda as
relações entre empregado e patrão e também as três máximas da Justiça do Trabalho - a lei, a sentença normativa e a negociação coletiva. Na prática, acaba com toda
proteção que o direito do trabalho dava ao
trabalhador criando um cenário propício
para a redução de direitos e de salários. O
resultado já é sentindo.
Na Bahia, no sábado (11/11), ou seja,
no dia em que a lei entrou em vigor, um
empregado não só perdeu o processo contra a empresa que trabalhava como terá de
arcar com as custas da ação. A tese de “responsabilidade civil do empregador decorrente de atos de violência praticados por
terceiros” foi rejeitada pelo juiz José Cairo

BANCOS TÊM LUCRO RECORDE
EM PLENA CRISE

A crise na economia nacional derruba o lucro
de diversos setores, menos dos bancos, que seguem
faturando alto. O resultado das quatro maiores organizações financeiras mostra.
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander obtiveram ganho de R$ 49,463 bilhões entre janeiro
e setembro deste ano. Maior do que os R$ 45,021
bilhões registrados em 2016.
No terceiro trimestre, a soma dos lucros chega a
R$ 13,6 bilhões, crescimento de 10,4% ante o mesmo período do ano passado, quando o ganho foi de
R$ 12,3 bilhões. Os dados são da Economática.
Embora tenham lucros bilionários, as empresas
seguem demitindo em alta. O Santander fechou
2.281 postos de trabalho e o Itaú, 961. O Banco do
Brasil também reduziu o quadro com os incentivos
à aposentadoria. São menos 10 mil vagas na instituição. O Bradesco teve 7,4 mil adesões ao PDVE.
Quer dizer, mais sobrecarga de trabalho. (SBBA)

HOJE TEM CONFRATERNIZAÇÃO
DE ITORORÓ

Júnior, da 3ª Vara de Ilhéus. Agora, o trabalhador terá de desembolsar R$ 8,5 mil
(oito mil e quinhentos reais).
Os prejuízos não param por aí. Também permite a ampliação da terceirização, possibilita jornada de até 12 horas
diárias, permite que grávidas trabalhem
em local insalubre, dentre outros prejuízos.
Fonte: O Bancário

Local: Churrascaria Sousa
Horário: 20h30
Atração: Jorge Cardeal
Aguardamos todos vocês!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: PAULINHO
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