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BANCOS PRIVADOS QUEREM OPERAR O FGTS
a população mais pobre. O foco é o
Pró-Cotista, linha de financiamento de
imóveis com taxas menores para trabalhadores com recursos no fundo. No
entanto, diferentemente das demais linhas, a prestação de contas na linha do
FGTS é maior do que nas modalidades
tradicionais.
Os bancos já cogitam apresentar
uma proposta conjunta do setor, pelo
Pró-Cotista, ao Conselho Curador do
Fundo via a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), deixando de lado
as áreas de saneamento e mobilidade,
que não dão lucro.

Com as articulações neoliberais que
ameaçam os bancos públicos, principalmente a Caixa, fundamental para os brasileiros no combate a desigualdade social,
as organizações financeiras privadas se
animam com a possibilidade de operar os
recursos do FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço).
A movimentação preocupa, sobretudo

Fonte: SBBA

BB LUCRA R$ 11 BILHÕES EM 2017. RECORDE!
No Banco do Brasil falta tudo. Desde funcionários até estrutura como ar-condicionado.
Os terminais eletrônicos vivem inoperantes,
deixando os clientes impacientes. Já os bancários têm de lidar com a rotina estressante
e ainda com o risco de perder a função. Os
transtornos decorrentes do desmonte imposto pelo governo Temer são muitos. Enquanto
isso, o lucro líquido só sobe.
A instituição colocou nos cofres R$ 11,1 bilhões no ano passado. Crescimento de 54,2%
ante 2016 quando o resultado bateu na casa
dos R$ 8,034 bilhões. O número deixa claro
que dinheiro tem para investir em melhorias

CAIXA ANUNCIA MAIS UMA
ETAPA DO PDE

A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta
quinta-feira (22), mais uma etapa do Programa de
Desligamento de Empregados (PDE).
Com a justificativa de reduzir custos e melhorar
o capital financeiro, a instituição precariza as condições de trabalho de seus empregados, já que pretende desligar 2964 pessoas sem reposição.
O lançamento do PDE da Caixa deixa claro a
despreocupação do banco com o atendimento e
as condições de trabalho. A adesão à este tipo de
programa deve ser uma decisão de caráter pessoal e
voluntária, mas a reposição dos quadros é uma obrigação da empresa.

e ampliar o quando de funcionários.
Mas esta não é a intenção do governo Temer. A estratégia é desgastar
a imagem da empresa para entregar
ao grande capital, de olho em todo o
patrimônio nacional.
Fonte: SBBA

De acordo com o comunicado interno feito pelo
banco, os funcionários poderão aderir ao PDE a partir do dia 23 de fevereiro até 5 de março. Os aptos
devem estar aposentados pelo INSS até a data do
desligamento, com exceção de aposentados por invalidez, ou serem trabalhadores que estejam aptos a
se aposentarem pelo INSS até 31 de dezembro deste

BRASILEIROS SONHAM COM EMPREGO FORMAL
Quem diria que pouco tempo depois
de passar um período de crescimento,
com geração de emprego, aumento da
renda e do poder de compra e redução
das desigualdades, o Brasil iria retroceder anos e cair em uma crise que parece
não ter fim, pelo menos para o trabalhador que carrega a bomba no colo.
Em média, o desempregado hoje
precisa de 14 meses para conseguir uma

colocação no mercado de trabalho. E nem
sempre isso quer dizer melhoria, já que o
emprego informal e sem direitos cresce no
país, sobretudo com a reforma trabalhista.
Em 2016, a média era de 12 meses.
A pesquisa do SPC Brasil revela que
95% das pessoas sem ocupação pertencem
as classes C, D ou E. Uma prova de que a
população carente é a que mais sente na
pele os reflexos da crise econômica.(SBBA)

ano, ou com no mínimo 15 anos de trabalho na Caixa, ou com adicional de incorporação de função de
confiança ou cargo em função gratificada até a data
de desligamento.
Fonte: Contraf
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: VALTER
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VERSO CULTURAL
HUMOR

POEME-SE

O rapaz apaixonado diz para sua amada:
- Eu posso não ser rico, não ter dinheiro, apartamentos de luxo, carros importados ou empresas,
como o meu amigo Carlos Eduardo, mas te amo
muito, você é minha vida.
Ela o observa, com lágrimas nos olhos, o abraça
e diz bem baixinho no ouvido dele:
- Se você me ama de verdade, me apresente a
este Carlos Eduardo.

ANIVERSARIANTES
CLASSIFICADOS

Aniversariante

Agência

Cintia Maria O. Matos

BB

Itororó

23.02

Esmeraldo Breno F. Lima

BB

Camacan

24.02

Dhiego Bergman Q. Costa

Bradesco

Camacan

24.02

Kesley Enzo Teixeira

BB

Itabuna

24.02

Edilberto S. Ferreira

BB

Itabuna

24.02

Helcton Ulisses A. de Goes

Itaú

Itabuna

25.02

Marlon Borges do Nascimento

BB

Ilhéus

25.02

CEF

Itabuna

25.02

Ailton Pena Gaspar

BB

Coaraci

25.02

Romaks Romão dos R. Santos

BB

Camacan

25.02

Santander

Itabuna

26.02

Fabrine Damião G. dos Santos

BB

Ibicaraí

27.02

Silvio Viana de Jesus

BB

Ibicaraí

27.02

Fernando Barbosa Luz

CEF

Itabuna

28.02

Ney Wagner A. Rocha

CEF

Itabuna

28.02

Elcio Rodrigues de S. Júnior

- Alugo: Apto, 1/4, Garagem Coberta, Cozinha americana, el
evador, próx. ao Centro de Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
- Alugo: apto, 3/4 (1 suíte), no Zildolândia, centro, em frente a Embasa. Todo reformado e com ambientes pré-moldados. Residencial Maranatá. Duas vagas na garagem.Valor do aluguel R$ 1.300,00. Contato:
Priscila (73) 98833-0260.
- Alugo: Apto (2º andar), 2/4, cozinha americana, área de luz. Rua José
Bonifácio, nº 143, Bairro Conceição. Contato: 98846-9577.
- Vendo: Peça de Vidro (19mm), 140 x120, ideal para mesa e balcão.
Preço a combinar. Contato: 98106-8259.
- Aulas de Reforço Escolar: matemática, física e química. Do 9º ano
ao 2º ano do ensino médio. Contato: Alex (73) 98859-2067.
- Alugo: Apartamento no Ed. Pedra Da Vitoria, prox. ao shopping,
3 quartos, dependência de empregada, 2 andar, Prédio com piscina,
quadra, sauna e academia. Contato: 73 99105-6769 / Neuza / Alex
- Vendo: Casa no condomínio Jardim das Hortênsias, nº 118 , em
Itabuna. Preço 415.000,00 (aceito contra proposta. O condomínio
Jestá localizado no km 24 da rodovia Ilhéus Itabuna. Possui uma
área de lazer completa, com pista de cooper, ciclovia , salão de jogos,
academia, piscina com deck molhado, salão de festas, espaço gourmet,
brinquedoteca, além de uma grande área de preservação permanente.
Possui 03 quartos com possibilidade de reversão para 04 quartos.
Contato: Elizabeth (31) 980132839 – WhatsApp.

Banco

Fagner Lima Silva

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (25)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge
QUARTA-FEIRA (28)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão

“Use a sua luz, mas diminua o seu brilho” - Lao-Tsé

