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ITAÚ E BRADESCO DEFENDEM AS NOVAS MEDIDAS CONTRA
O TRABALHADOR
Em relatórios voltados ao mercado e
divulgados na grande imprensa, Itaú e
Bradesco, as duas maiores instituições
privadas do país, expressam seu apoio
incondicional às medidas antipopulares
anunciadas pelo economista e banqueiro
Paulo Guedes, que vai estar à frente do
superministério da economia do governo
Bolsonaro (PSL).
prios produtos e defende urgência na Reforma
da Previdência. Pela proposta anunciada por
Especular mais
Paulo Guedes, o futuro superministro da área
Na mensagem enviada aos correntistas, econômica do governo eleito, a Previdência será
o Itaú Unibanco diz que “o momento é baseada na capitalização privada, um sistema
de investir em Bolsa e aproveitar para di- que não deu certo para os trabalhadores no Chivulgar seus fundos multimercados como le, mas que desperta grande interesse nos bancos
meio de aplicação” e recomenda investi- privados, de olho no mercado da previdência
mentos em ações.
privada.
A afirmação do Itaú deixa claro que o
único interesse dos bancos é a especulação
Fim da CLT?
financeira, para acumular mais riqueza, re- Já o Bradesco diz que “nos sentimos revigoraafirmando a lógica rentista da economia dos para dar início a um novo ciclo de reformas
brasileira, onde só ganha quem especula, estruturais no sentido da modernização do Braem detrimento de quem produz e quem sil”, em outras palavras, o banco tem pressa em
trabalha.
aprovar a Reforma da Previdência e defende a
A crise afeta as indústrias, comércio e proposta do presidente eleito de pôr fim aos diserviços e principalmente, o trabalhador, reitos previstos na CLT – Consolidação das Leis
menos os banqueiros, que a cada ano, au- do Trabalho. Bolsonaro anunciou na campanha
mentam os seus lucros.
eleitoral o projeto de criar uma nova carteira de
No relatório o banco recomenda inves- trabalho, verde e amarela, sem as conquistas pretimentos em ações, oferecendo seus pró- vistas na legislação trabalhista. (Seeb RJ)

SEXTA TEM CONFRATERNIZAÇÃO EM ITAJUÍPE
Na próxima sexta-feira terá início o período
de confraternizações do Sindicato.
Confira e participe:

Sexta - 09/11/18 - Itajuípe
Local: Restaurante Valmir Neres
Atração: Jorge Cardeal
Horário: 20:30

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
ESPECÍFICA
Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.358.204/000103, Registro Sindical nº 118.036/67 por seu presidente abaixo assinado, convoca os empregados
do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, beneficiários do Processo Holanda Previ, na base
territorial deste Sindicato, para a Assembleia Extraordinária Específica que se realizará no dia
13/11/2018, às 17h30min, em primeira convocação, e às 18h00min, em segunda convocação, no
Auditório do Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região, situado na Av. Duque de Caxias, 111, Centro – Itabuna - BA, para discussão e deliberação
acerca da seguinte pauta:
1. Discussão e deliberação a cerca da contratação
do Perito Contábil a fim de elaborar os cálculos referente ao Processo nº 0172500-66.2009.5.05.0463
Holanda Previ.
Itabuna(BA), 6 de novembro de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

REFORMA TRABALHISTA NÃO GERA AS
VAGAS PROMETIDAS
No dia 11 de novembro, a reforma trabalhista
completa um ano. Mas, nem de longe merece os
parabéns. Muito pelo contrário. Além de ter causado incalculável retrocesso no que diz respeito aos
direitos do trabalhador, a nova lei não cumpriu a
promessa de geração de 2 milhões de empregos até
2019.
Até o momento, foram criadas somente 372.748
vagas formais. Muito aquém do vendido pelo governo, com apoio irrestrito da grande mídia conservadora.
Os dados reforçam o que disse o Ministério Público do Trabalho e as centrais sindicais, à época da
aprovação da norma, de que a alteração não geraria
mais empregos. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: CRISTIANE
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