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BANCÁRIOS TÊM CAMPANHA POSITIVA, AVALIA COMANDO
A campanha salarial dos bancários foi
vitoriosa. A categoria garantiu aumento
real, mesmo em um cenário de crise e de
retirada de direitos. Além disso, os direitos assegurados pela CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho) estão mantidos.
A antecipação da campanha também
foi vitoriosa, avaliou o secretário-geral da
Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, Emanoel Souza, durante reunião
do Comando Nacional, em São Paulo. O
encontro continua hoje (19).
Outras reivindicações importantes
foram garantidas e merecem destaque,
como a mesa única de negociações e a validade da CCT para todos os bancários.
Vale destacar que os funcionários do BB,
Caixa, BNB, BASA foram os únicos do
setor público a terem aumento real. O re-

ajuste de 5% nos salários, PLR e demais verbas
vai injetar cerca de R$ 10 bilhões na economia
nos próximos 12 meses.
Algumas reivindicações, no entanto, ficaram
de fora do acordo. É o caso da proibição das
demissões em massa e a manutenção das homologações nos sindicatos. A cláusula que proíbe a terceirização nos bancos também ficou de
fora da CCT, mas terá uma mesa de negociação
para discutir o assunto a fim de evitar a prática
no setor. (SBBA)

DIA DAS CRIANÇAS É NO CLUBE DOS BANCÁRIOS
Antecipamos as comemorações do Dia
das Crianças, para o domingo (29), a partir
das 10h, no Clube dos Bancários.
Haverá recreação, brincadeiras desportivas no campo sintético, pintura de rosto e
cabelo, escultura de balões, piscina de bolinha, cama elástica e muito mais.
O parquinho do clube ficará aberto durante todo o tempo para a criançada. Pipoca, picolé e frutas diversas farão parte do
cardápio.
Para os adultos, música ao vivo por conta

de Sergio e Zanza!
Traga seus filhos, sobrinhos, netos e venha
se divertir num dia destinado à família bancária.

BNB VAI REALIZAR CONCURSO
PARA 700 VAGAS

Os funcionários cobraram, colocaram na mesa
de negociação da campanha salarial e conseguiram. Conforme previsto no acordo aditivo, o Banco do Nordeste lançou edital para concurso público de analista e técnico bancário. São oferecidas
700 vagas.
De acordo com as informações, publicadas no
Diário Oficial da União, oito postos são para contratação imediata e 692 para cadastro de reserva.
Os salários podem chegar a R$ 4.941,17. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de outubro e o
valor varia, R$ 59,00 para o cargo de analista e R$
67,00 para técnico bancário.
A prova objetiva está marcada inicialmente para
25 de novembro. Pode concorrer para o cargo de
analista, o candidato deve ter ensino médio completo até a data da qualificação para a posse.
Já para o cargo de técnico, o interessado deve
ter graduação em um das seguintes áreas: Analista
de Sistemas, Ciência da Computação, Engenharia
da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da
Informação, Processamento de Dados, Segurança
da Informação e Tecnologia em Telemática. Ou
ter concluído qualquer outro curso superior, desde que tenha feito pós-graduação na área de informática e/ou Segurança da Informação, com carga
horária mínima de 360 horas. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: RICARDO
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DESIGUALDADE DE GÊNERO E DE RENDA DERRUBAM IDH NO BRASIL,
DIZ RELATÓRIO DO PNUD
A elevada concentração de renda e a baixa participação das mulheres na economia e
na politica são os fatores que mais agravam
a desigualdade no Brasil. A conclusão tem
como base o estudo Indicadores e Índices
de Desenvolvimento Humano: Atualização
Estatística 2018, lançado mundialmente nesta sexta-feira (14) pelo Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O índice mostra que as brasileiras estão melhores na maioria dos indicadores no que diz respeito à saúde e ao estudo - nesse item
elas continuam registrando, em média, mais tempo de escolaridade que os homens, porém, estão pior situadas quando o assunto é
renda: o ganho nacional bruto per capita das mulheres é 42,7% inferior ao dos homens.

Desigualdade de homens e mulheres no Brasil segundo dados do IDH
Mulher Homem
Expectativa de vida

79,3

72,1

Média de anos de estudo

8,0

7,7

Anos esperados de estudo

15,9

14,9

Renda nacional bruta per capita US$ 10.073

US$ 17.566

O Índice de Desenvolvimento de Gênero, que traz os mesmos indicadores do IDH, mas com separação por sexo em 164 países,
mostra que, apesar de as mulheres terem mais anos esperados de escolaridade (15,9 frente a 14,9 dos homens) e maior média de anos
de estudo (8 anos contra 7,7 nos homens), a renda nacional bruta per capita da mulher é 42,7% menor que a do homem.
Porém, o Índice de Desigualdade de Gênero, calculado em 160 países e focado na situação da mulher no país, mostra o Brasil na
94ª posição. Aqui, o Pnud destaca que as brasileiras ocupam 11,3% das cadeiras do Congresso Nacional. O resultado é o pior da
América do Sul. Além disto, este indicador é ainda pior que o do país com o menor IDH do mundo, o Níger (17%).

Índices mostram que desigualdade de renda avança
No IDH ajustado à desigualdade econômica – um método que relativiza o desenvolvimento humano em função da diferença entre
os mais e menos abastados de um país – o Brasil é o 3º país da América do Sul que mais perde no IDH, ficando atrás do Paraguai
(25,5%) e da Bolívia (25,8%).
Em relação ao Coeficiente de Gini (2010-2017) – instrumento que mede o grau de concentração de renda em determinado grupo e
aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos – o Brasil possui o 9º pior valor do mundo (51,3), dentre
os 160 países avaliados.
Portal CTB com Pnud - foto: Edilson Rodrigues / Agência Senado

