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ENQUANTO O POVO SOFRE, BC BENEFICIA BANCOS
A crise que atingiu em cheio o país produziu impactos negativos não só para o povo, que
perdeu emprego e renda, como para diversos
setores da economia, que reduziram o nível de
produção. O sistema financeiro, no entanto,
não sentiu os efeitos da recessão.
Os maiores bancos em atividade no país
(Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander)
tiveram aumento de 21% na lucratividade. O
valor chegou a R$ 65 bilhões no ano passado.
O crescimento nos ganhos teve a “cobertura”
do Banco Central.
Ao longo dos tempos, as elevações sucessivas na taxa de juros favoreceram o segmento
rentista. Em 2016, os rendimentos financeiros
somaram R$ 141,7 bilhões, 2,2 vezes mais do
que o registrado em 2013 (R$ 65,8 bilhões),
de acordo com o Ministério da Fazenda. Neste
período, o BC subiu a taxa Selic de 7,25% ao
ano para 14,25%.

Ao passo que inibia o crescimento
das atividades econômicas, protegia
os detentores do capital. O sistema
tributário, por exemplo, sempre privilegiou os afortunados.
Em 2017, a renda oriunda dos lucros e dividendos (R$ 350,3 bilhões)
seguiu isenta do pagamento de Imposto de Renda. Diferentemente do
que aconteceu com o assalariado, cuja
renda mensal superior a R$ 2 mil (R$
24 mil ano) implicou na necessidade
de declaração.
Fonte: SBBA

FUNCEF: SINDICATO APOIA CHAPA DO PARTICIPANTE
Nos dias 2 e 4 de abril acontece a eleição da Funcef e neste ano a votação poderá
ser feita somente pela internet. No entanto, para poder votar, o eleitor precisa fazer
uma senha cadastrada na área de autoatendimento.
A Chapa do Participante, apoiada pelo
Sindicato, tem como um dos componentes, o secretário-geral da Federação dos
Bancários da Bahia e Sergipe, Emanoel
Souza, personagem importante nas conquistas da categoria no Estado.
Na disputa, três chapas. Serão eleitos
FUNDAMENTAL - Em uma sociedade onde a hegemonia do mercado é assustadora, ao ponto de ameaçar a cidadania,
o marco regulatório da mídia é imprescindível para a defesa da democracia e do Estado de direito. Os meios de comunicação

três diretores, dois participantes do Conselho Deliberativo e seus suplentes e um
participante do Conselho Fiscal também
com suplente, com mandato de quatro
anos.
foram fundamentais para convencer
expressiva parcela da população de que
o golpe jurídico-parlamentar-midiático
de 2016 era necessário para combater a
corrupção. Inclusive, atiçaram o ódio de
classe e dividiram o país. (SBBA)

EMPRESÁRIOS SE APROVEITAM PARA
AGIR COM MÁ-FÉ

A reforma Trabalhista do golpista e ilegítimo Michel Temer (MDB-SP), que flexibilizou a legislação,
retirou direitos dos trabalhadores e trabalhadoras e
legalizou o bico, parece não ter sido suficiente para
conter a ganância dos empresários. Tem muito patrão querendo se aproveitar do período de adaptação às novas regras da Lei 13.467/17, em vigor há
quatro meses, para lucrar ainda mais.
A homologação, que não precisa mais ser feita
obrigatoriamente nos sindicatos ou no Ministério
do Trabalho, que conferiam e corrigiam as distorções e erros nos cálculos, está se tornando um grande problema para milhares de trabalhadores e trabalhadoras que não conhecem seus direitos e perdem
verbas rescisórias.
Na semana passada, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou duas empresas a indenizar
um trabalhador que foi dispensado durante período
de experiência sem nenhuma verba rescisória. A decisão foi por unanimidade e mostra a importância
da classe trabalhadora estar atenta aos direitos que
ainda estão valendo. (Contraf)

BANCÁRIOS DISCUTEM A MÍDIA DA
CAMPANHA
Encontrar o melhor caminho para estimular os
bancários, com o argumento de que se não houver
mobilização há grande risco de a categoria perder conquistas históricas.
Justamente com essa intenção, secretários de comunicação dos sindicatos e federações se reuniram
ontem (19/03), em São Paulo, para detalhar a mídia
da campanha salarial deste ano.
Uma nova reunião está confirmada para o dia 9
de abril. (SBBA)
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