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BANCOS JÁ FECHARAM 390 POSTOS DE TRABALHO EM 2018
O ano mal começou e os bancos que atuam no Brasil já fecharam 390 postos de trabalho, apenas nos dois primeiros meses. Na
Bahia, foram 76 empregos a menos, enquanto
em Sergipe foram 31 vagas fechadas.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho, que foram analisados pelo
Dieese.
A análise por Setor de Atividade Econômica revela que os “Bancos múltiplos com carteira comercial”, categoria que engloba bancos
como, Itaú Unibanco, Bradesco, Santander e
Banco do Brasil, foram responsáveis pelo fe-

chamento da maioria dos postos de
trabalho até o momento, mas a Caixa
Econômica Federal também já cortou
13 vagas.
*Matéria completa no site!
Fonte: Feeb com Contraf

FUNCEF DIVULGARÁ BALANÇO ÀS
VÉSPERAS DAS ELEIÇÕES

A Funcef anunciou que publicará o balanço anual de 2017 amanhã (28). Mas, o que esperar desse
relatório diante de tantas incertezas na gestão? Circulam rumores de que a Fundação registrará deficit
em torno de R$ 8 bilhões. Os comentários giram

CTB CONVIDA PARA CURSO ONLINE OFERECIDO PELA CTB
A Secretaria de Formação da CTB-BA
convida os dirigentes sindicais do Estado a
participarem do curso sobre reforma da Previdência, oferecido pela Escola Nacional da
CTB, por meio do novo projeto de Sala de
Aula Virtual.
A atividade será ministrada no dia 12 de
abril, às 14h, pelo especializado em Direito
Previdenciário e Infortunístico, Sérgio Pardal
Freudenthal, e transmitido ao vivo para todo
o país.
As inscrições podem ser feitas no portal
da Central - www.portalctb.org.br. Não há limite de inscritos.
O curso é importante, principalmente
diante do momento difícil que o país vive,

FUNCEF: VOTE CHAPA 3
CHAPA DO PARTICIPANTE

em torno do pesado impacto da redução da meta
atuarial nos resultados. Uma possível reclassificação
contábil do contencioso, já aventada pela atual gestão, pode ser um artifício da diretoria na tentativa
de não ter que cobrar da patrocinadora a conta do
passivo trabalhista que demandava provisionamento
de R$ 2,5 bilhões até novembro. A uma semana do
primeiro turno das eleições (2 a 4 de abril), os parti-

com um golpe de Estado, ascensão de
posições fascistas e de intolerância e
forças conservadoras atuando desregradamente para cortar direitos, diminuir
investimentos e entregar o Brasil ao capital internacional.
Fonte: CTB-BA

CASSI: VOTE CHAPA 3

cipantes seguem sem saber a real situação da Funcef.
Na avaliação do presidente da Fenae, Jair Pedro
Ferreira, a publicação do balanço em data tão próxima às eleições prejudica o processo, porque as chapas que não fazem parte da atual gestão não terão
acesso aos dados em tempo hábil para analisar e se
posicionar sobre os resultados. “Fica a impressão de
que diretoria da Funcef segura o balanço com receio
de que a reação dos participantes será ruim, afinal,
ainda haverá um deficit maior que o que havia no
início da atual gestão”, questiona. (Fenae)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: PAULINHO
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