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ENTENDA COMO FICOU A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS BANCÁRIOS
A Convenção Coletiva de Trabalho dos
bancários assegurou que milhares de trabalhadores continuem recebendo, por no
mínimo até 31 de agosto de 2020 – data
da validade do acordo – o adicional equivalente a 55% da remuneração do trabalhador, em caso de realização de jornada
de 40 horas semanais. Isso equivale a um
montante, que sai dos bancos direto para
o bolso dos trabalhadores, de cerca de R$
10 bilhões de reais em dois anos.
Essa foi uma das importantes conquistas garantidas na Campanha Nacional dos
Bancários em 2018. A cláusula, parte da
CCT nacional, foi aprovada por trabalhadores de bancos públicos e privados em
assembleias lotadas, realizadas nos dias 29
e 30 de agosto deste ano, em todo o Brasil.
Os bancos queriam a extinção da gratificação de função e bem que tentaram.
O objetivo deles era economizar esse montante. Mas nossa estratégia de campanha,
com a unidade nacional e a força e a repre-

sentatividade que a categoria dá como respaldo
ao movimento sindical, com mais de 50% de
sindicalizados em nível nacional, garantiram a
manutenção do direito dos bancários à gratificação de função com o pagamento do adicional
equivalente a 55% da remuneração. A lei determina apenas o pagamento de 33%.
A manutenção dessa cláusula é uma conquista muito importante para a categoria, que garante um ganho monetário expressivo. A cada ano,
essa conquista corresponde a um acréscimo de
R$ 4,9 bilhõesnos salários dos que trabalham
40 horas semanais, que vai dos bancos para os
bancários.(Contraf)

LUCRO DO ITAÚ CHEGA A R$19,255 BI EM 2018
O Banco Itaú obteve um Lucro Líquido Recorrente de R$ 19,255 bilhões nos
nove primeiros meses de 2018, com crescimento de 3,5% em relação ao mesmo
período de 2017 e de 1,1% no trimestre. A
rentabilidade (retorno sobre o Patrimônio
Líquido médio anualizado – ROE) permaneceu estável em doze meses, ficando em
21,7%.
O menor custo do crédito e as maiores
receitas com prestação de serviços foram
os principais componentes que contribuíram para o desempenho.
A receita com prestação de serviços e

tarifas bancárias cresceu 7,7% em doze meses, totalizando R$ 28,4 bilhões. O montante foi mais do que suficiente para cobrir
as despesas de pessoal (R$ 17,6 bilhões).
Fonte: Contraf

REFORMA DA PREVIDÊNCIA VOLTA A
ASSUSTAR O CIDADÃO

Acabar com a aposentadoria do brasileiro é
uma das prioridades do governo de Jair Bolsonaro
(PSL). As conversas com a equipe de Michel Temer
sobre a reforma da Previdência estão avançadas. A
intenção é votar o projeto ainda neste ano.
Mas, o que é ruim, pode piorar. A proposta do
presidente eleito prevê um modelo de capitalização. Na prática, o trabalhador tem de fazer uma
poupança para ter direito à aposentadoria.
Quem não conseguir poupar por conta do desemprego ou trabalho informal teria direito a uma
renda mínima, no entanto, menor do que o valor
do salário mínimo.
Aqueles que conseguirem fazer a “espécie de
poupança” também não devem se enganar. O benefício deve ser bem minguado e exemplos mostram. O modelo proposto por Bolsonaro é baseado no regime do Chile. No vizinho da América
do Sul, depois de poupar por mais de 30 anos, o
cidadão recebe entre 30% e 40% do salário mínimo chileno, hoje em R$ 1.284,00.
O modelo de capitalização, adotado na década
de 1980, arruinou a vida dos trabalhadores do
país. Agora, o Chile estuda uma contrarreforma
para não deixar que os idosos morram a míngua.
Em suma, se adotado no Brasil, apenas vai empurrar o problema para frente e o trabalhador será o
único prejudicado.
Fonte: O Bancário
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