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ITAÚ PAGA PLR E PCR NO DIA 1º DE MARÇO

O Itaú informou que fará o pagamento
da PLR no dia 1º de março. O banco, que
teve o maior lucro da sua história registrado
em 2017, anunciou que o valor será pago
pelo teto, equivalente a 2,2 salários, limitado a R$ 26.478,55, descontada a primeira
parcela, paga em setembro.
Os bancários também receberão, na
mesma data, a parcela correspondente à
PLR Adicional no valor de R$ 4.487,16 e a
PCR no valor de R$ 2.535,87. Esses valores
não terão compensação dos apurados nos
programas próprios.
Todos os funcionários do banco contratados a partir de janeiro de 2017 terão

direito aos pagamentos proporcionais
por mês trabalhado, considerando a
fração igual ou superior a 15 dias.
O Itaú teve o maior lucro de uma
instituição financeira na história do
Brasil: R$ 24,8 bilhões, resultado do
trabalho dos bancários. A distribuição
de todo esse lucro é uma luta constante
dos Sindicatos e os bancos têm de dividir esses resultados, pagando melhores
salários, PLR e tíquetes com valores
maiores, contratando mais funcionários para melhorar as condições de trabalho e de atendimento à população.
A data-limite para o pagamento
para todos os bancos é dia 1º de março.
Histórico – Os bancários foram
a primeira categoria a conquistar o
direito à PLR previsto na Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) nacional,
em 1995.
Fonte: SP Bancários

GRANDE MÍDIA VALIDA AS MENTIRAS DE TEMER
Fonte: SBBA

Com verbas públicas milionárias,
Michel Temer faz circular propagandas
enganosas nas maiores revistas semanais
do país. Um investimento jamais visto.
Somente em 2017 foram mais de R$ 170
milhões para comunicação. Boa parte
destinada a publicidade sobre a reforma
da Previdência.
Enquanto corta programas fundamentais para o país, o governo Temer
gasta milhões para tentar enganar a população. Exatamente como fez com a
reforma trabalhista, quando argumentava que o país estava “modernizando” a
CLT. Tudo mentira. Agora, o trabalhador sente na pele os prejuízos causados
pela nova legislação.

Norma que impulsiona o trabalho
informal e a retirada de direitos. Mas,
o governo também conta com a ajuda
gratuita da grande mídia, que dedica os
noticiários e até os programas de auditório, para fazer propaganda das ações de
Temer.

SINDICATOS: REEQUILÍBRIO ENTRE
CAPITAL E TRABALHO

A proposta de reforma trabalhista que passou
na Câmara visa a criar condições institucionais para
a redução estrutural do custo do trabalho. Assim,
os sindicatos são instrumentos essenciais para promoção de reequilíbrio na correlação de forças entre
capital e trabalho.
O movimento sindical já chegou a debater com
empresários e governos mudanças nas relações de
trabalho no Brasil, tema pouco tratado no Congresso Nacional. Nas discussões, ficou claro que é
fundamental avançar em regras que ampliem a representatividade das entidades sindicais, aumentem
a participação direta dos trabalhadores desde o local de trabalho, fortaleçam e ampliem o papel das
negociações e dos acordos coletivos (local, setorial,
nacional), deem maior celeridade, agilidade e segurança às soluções dos conflitos, entre outros aspectos. Diversas propostas debatidas poderiam compor
um verdadeiro projeto de modernização.
Inúmeros estudos mostram o papel essencial que
os sindicatos tiveram na construção das sociedades
modernas, colaborando imensamente para torná-las
menos desiguais, com mais direitos sociais e coletivos etc. Há também muitos trabalhos que mostram
a rigidez (leia-se proteção) que os sindicatos impõem
à queda da taxa de salários.
Fonte: Brasil Debate
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