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BANCOS JÁ FECHARAM 17.801 POSTOS DE TRABALHO
Os bancos fecharam 17.801 postos
de trabalho no Brasil, entre janeiro e outubro de 2017, de acordo com a análise
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho
(Caged).
O mês de julho foi o único do ano
no qual houve registrou de saldo positivo de postos de trabalho, 72. Isto, após
dezessete meses consecutivos de saldos
negativos no setor bancário. Nos três
meses seguintes, o Caged registrou o
fechamento de 7.121 postos impactado,
principalmente, pelos PDVE’s lançados
por Caixa e Bradesco em julho de 2017.
A Caixa foi responsável pelo fechamento de 6.827 postos, sendo 3.039 em
março e 2.302 em agosto, os dois piores

saldos apresentados. Meses, estes, seguintes às divulgações dos PDV’s, também,
abertos pela instituição em 2017. O mês
de setembro apresentou o primeiro saldo
positivo na Caixa, desde março de 2015
(56 postos abertos), voltando a ser negativo em outubro (-38).(Contraf)

AMANHÃ TEM CONFRATERNIZAÇÃO EM CAMACAN
Está chegando a hora de Camacan sediar a nossa confraternização. O evento
será realizado no Espaço Bistrô, próximo
a agência dos Correios. Quem vai animar a galera será a banda Nova Era, que
está preparando um repertório especial
para a ocasião. Por isso, não perca!
Camacan
Dia: 23/11/17
Local: Espaço Bistrô - próximo ao
Atração: Banda Nova Era
correios
Horário: 21:00h
Atração: Banda Nova Era
Horário: 21:00h
Itabuna
Data: 15/12/17
Coaraci
Local: AABB
Data: 01/12/17
Atração: Banda Kaos
Local: AABB
Horário: 21:00h
NACIONALISMO - Diante do perverso projeto neoliberal que o Brasil amarga,
sem dúvida uma boa dose de nacionalismo
e Estado seria excelente para o bem da nação e do país. É o único meio para conter
a entrega das riquezas brasileiras às empre-

sas transnacionais, barrar a extinção de
direitos dos trabalhadores e o fim das políticas públicas. Seria um freio no ímpeto
predatório do grande capital internacional. (SBBA)

NA PAUTA, INCORPORAÇÃO DE
FUNÇÃO NA CAIXA

A Caixa é atacada pelo governo de Michel Temer. Por isso, é essencial a mobilização dos empregados. Muitas medidas arbitrárias têm sido tomadas
pela direção do banco, como o fim da incorporação
de função.
As ameaças vão além e atingem até o Saúde Caixa. Os déficits consecutivos da Funcef e, consequentemente, os equacionamentos são outros problemas.
Os assuntos têm sido debatidos pelo Movimento
Sindical.
Todos os bancários devem entender a importância de os bancários caminharem ao lado da entidade
na luta em defesa dos direitos e do banco 100% público. (O Bancário)

SALÁRIO CAI. COM REFORMA,
CENÁRIO PIORA!
O brasileiro recebeu a notícia de que o país gerou mais de 76 mil postos de trabalho em outubro.
Mas, o que a grande mídia esconde do leitor é que
os salários caíram.
O rendimento médio dos trabalhadores contratados é de R$ 1.463,12, contra R$ 1.675,95 dos demitidos. Outro dado ignorado pela mídia “amiga”
do governo é que desde outubro de 2016, foram fechadas no país 294.305 vagas formais. A pesquisa é
do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: RICARDO
Tarde: LIAMARA
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