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ASSEMBLEIA APROVA DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL

Reunidos em assembleia na última
quinta-feira (15), na sede dos Sindicatos
dos Bancários de Itabuna, os bancários
aprovaram por unanimidade a continuidade do desconto da Contribuição Sindical
referente ao ano de 2018.

Deliberação da Assembleia
Extraordinária:
“(...) autorização coletiva prévia para o
desconto da contribuição sindical, independentemente de associação ou sindica-

lização, conforme prevê o artigo 578,
579, 582 e 592 da CLT, e o artigo 8º
da Constituição Federal, bem como o
artigo 1º da Convenção 98 da OIT.
Com a aprovação da assembleia, a
decisão por ser soberana passará a ter
validade para todos os membros das
categorias representadas pelo SEEB/
SE sem distinção entre associados e
não associados, nos termos do Artigo
513, alínea “e” da CLT.
A Contribuição Sindical dos empregados é recolhida de uma só vez e
corresponderá à remuneração de um
dia de trabalho. Assim o desconto da
contribuição sindical corresponde a
um dia normal de trabalho, ou seja,
vai ser composta da remuneração que
corresponda à jornada diária normal
do empregado.

BANCOS LUCRAM R$ 54 BI E AINDA DEMITEM
Apesar de terem obtido lucro recorde de R$ 53,8 bilhões no ano passado,
elevação de 15% ante 2016, os três maiores bancos privados em atividade no país
- Bradesco, Itaú e Santander - cortaram
quase 18 mil postos de trabalho.
O spread bancário, diferença entre o
que as empresas pagam na captação de
recursos e o que cobram ao conceder empréstimo ao consumidor, é um dos responsáveis pela bonança. É bom lembrar
que o Brasil tem um dos maiores juros
do mundo e as organizações financeiras
aproveitam o momento de crise, em que
os riscos crescem, para elevar as taxas e
abusar ainda mais.

Desta forma, os bancos ganham em
qualquer cenário, por isso, os lucros estão sempre em curva ascendente. Mesmo
com o desemprego em níveis recordes,
a redução do poder de compra e, consequentemente, queda do consumo, a
receita cresce por conta das taxas de serFonte: SBBA
viços cobradas ao cliente.

HOJE O BRASIL VAI PARA AS RUAS

O governo Temer insiste em colocar a reforma
da Previdência em votação, mesmo com o cenário
completamente adverso. Por isso, os trabalhadores
têm de ampliar a resistência e, ao mesmo tempo, colocar pressão nos deputados. Hoje (19/02), é uma
ótima oportunidade.
Em todo o país, acontecem protestos e paralisações contra a proposta que acaba com a aposentadoria dos brasileiros. Em Itabuna, haverá ato na Praça
Adami, a partir das 16h. Todos os trabalhadores estão convocados a lutarem pelo direito de terem uma
aposentadoria digna.
Os atos acontecem enquanto os deputados iniciam as discussões sobre a reforma.
O brasileiro deve ficar ligado e saber o posicionamento do parlamentar que votou. Em outubro tem
eleição, não dá para reeleger aqueles que são eleitos
para defender os interesses da sociedade, mas fazem
justamente o contrário. Atendem ao grande capital,
sobretudo o sistema financeiro, por trás de todas as
reformas que retiraram direitos dos trabalhadores.
Fonte: SBBA
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CID
Tarde: LIAMARA
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