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BANCOS FECHAM 17,711 POSTOS DE TRABALHO
DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2017
De acordo com a Pesquisa de Emprego Bancário (PEB) do Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgada esta semana, pela subseção do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos
(DIEESE), os bancos fecharam 17.711
postos de trabalho no país entre janeiro
e novembro de 2017. O saldo negativo
foi 53,7% superior em relação ao mesmo
período em 2016.
O saldo do mês de novembro foi
resultado de 2.611 admissões e 2.521
desligamentos. Em novembro de 2017
registrou-se saldo positivo de 90 postos

no setor bancário, sendo o segundo saldo positivo do ano (o primeiro foi em
julho). Grande parte deste saldo foi resultante dos Planos de Aposentadoria e
Desligamento Voluntários (PADV) - implementados pela Caixa e pelo Bradesco em julho de 2017.
Fonte: Contraf

BB AMPLIA PDG E REMODELA PROGRAMA DE PREMIAÇÃO
O Banco do Brasil divulgou ontem (3),
na Agência de Notícias interna, a ampliação e remodelação do Programa Extraordinário de Desempenho Gratificado (PDG),
com integração do Programa de Ascensão
Profissional. Desta forma, foi lançado um
Programa de Identificação de Talentos e
outras formas de avaliação que comtemplam, inclusive, o programa de certificação.
O banco comunicou o anúncio do
Programa à Comissão de Empresa dos
Funcionários do BB, que agendou uma
reunião para hoje (4), onde a instituição
fará uma apresentação detalhada sobre o
FALA POVO - Temer começou o ano na
maior sujeira. A primeira pesquisa divulgada em 2018, feita pelo Instituto Ideia
Big Data, diz que o brasileiro vê o presidente como um político “corrupto, fraco,
sujo e egoísta”. Os tucanos, como Aécio e

assunto.
O programa anunciado amplia o
leque de abrangência para assistentes,
caixas e escriturários, e prevê pagamento de até um salário por semestre, dentro das regras estabelecidas de cumprimento de metas.
Fonte: Contraf

Serra, também carregam o rótulo de
corruptos. Tem mais, os entrevistados
manifestam a clara percepção de que
Lula é vítima de perseguição política.
Fonte: SBBA

ADQUIRA JÁ SUA CAMISA DO
MENDIGOS DE GRAVATA

Já estão disponíveis à venda das camisas do bloco
de carnaval mais tradicional de Itabuna: O Mendigos
de Gravata. Como acontece todos os anos, o bloco
desfila na Lavagem do Beco do Fuxico, festa que marca a abertura do carnaval antecipado da cidade que
este ano acontece dos dias 18 ao dia 21 de janeiro.
Venha se divertir conosco e adquira logo sua camisa na sede do Sindicato por apenas R$ 20,00. As
unidades estão limitadas.

CADE LIMITA APROVAÇÃO DA
COMPRA ITAÚ-XP

A Superintendência Geral do Cade (Conselho
Administrativo de Defesa Econômica) sugeriu que a
autoridade antitruste aprove a compra de fatia minoritária na XP Investimentos pelo Itaú mediante a
formalização de um acordo que limite a influência
do banco sobre as decisões comerciais da XP. A recomendação vai além do que já era previsto no acordo
de acionistas entre as partes.
Outro objetivo do documento é impedir que a
XP exerça o poder de mercado de forma nociva à
concorrência entre as plataformas de investimento.
As cláusulas do acordo fechado pelo Cade incluem o compromisso da XP em “manter sua plataforma de distribuição aberta aos parceiros comerciais
que desejam distribuir seus produtos e serviços, seguindo critérios isonômicos e não discriminatórios” .
Fonte: SBBA
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