EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXV - Nº 6243 - SEGUNDA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2018

PATRÕES IMPÕEM PERDAS DE DIREITOS E DIFICULTAM
NEGOCIAÇÃO
As cláusulas sociais das Convenções Coletivas de Trabalho foram duramente atacadas pelos patrões desde 11 de novembro do ano passado quando o ilegítimo e golpista Michel Temer
(MDB-SP) sancionou a lei 13.467, conhecida
como reforma Trabalhista.
O resultado de todo esse desmonte foram
duras e longas negociações durante as campanhas salariais e a queda no número de acordos

BB LUCRA R$ 9,7 BILHÕES EM
9 MESES

registrados no Ministério do Trabalho: de janeiro a julho de 2018 a queda foi de 37,1% no
registro de Convenções Coletivas e de 28,7%
no registro de instrumentos coletivos.
Um dos itens da reforma de Temer determina que o trabalhador pague todos os custos
do processo, como honorários periciais e adO Banco do Brasil lucrou R$ 9,7 bilhões (vavocatícios da empresa processada, caso perca a
lor ajustado) nos nove primeiros meses de 2018,
ação na Justiça do Trabalho. Confira:
de acordo com o Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
O número representa um crescimento de 22,8%
com relação ao mesmo período em 2017. Já o lucro
líquido do banco alcançou, no mesmo período,
R$9,06 bilhões, o que demonstra um crescimento
de 14,6%.
Segundo o Destaque das Demonstrações Financeiras do BB, esse resultado se deve principalmente à redução de despesas de provisão de crédito,
ao crescimento da renda de tarifas (que cresceram
acima da inflação) e ao controle de custos (que variaram abaixo da inflação) que o Banco do Brasil
realizou no período. (Contraf)

ANIMADA CONFRATERNIZAÇÃO EM ITAJUÍPE

A cidade de Itajuípe foi escolhida para
sediar a primeira edição da Confraternização dos Bancários 2018. O evento, que foi
realizado na última sexta-feira (9), contou
com a presença de bancários da cidade, de
Coaraci, Itabuna e Camacan, além de familiares, amigos, diretores do Sindicato e
da Federação.
Ao todo serão seis confraternizações
que agregarão as cidades polo da nossa
base. “Foi uma noite excelente. Os bancá- Nosso próximo encontro será amanhã, em Itorios e bancárias compareceram e prestigia- roró. Participem!
ram o evento que foi organizado com muito carinho. Esperamos que todos possam
13/11/18 - Itororó
comparecer aos demais encontros prograLocal: Churrascaria Souza
mados”, afirmou Jorge Barbosa, presidenAtração: Sérgio e Zanza
te do Sindicato.
Horário: 20:30
Foi exibido um documentário da campanha salarial 2018 e a animação da noite
*Confira as fotos do evento no Facebook
ficou por conta do cantor, Jorge Cardeal.
do Sindicato.

FALSA BONDADE. SANTANDER
ANTECIPA PAGAMENTO
O Santander, em uma atitude que parecia ser
generosa, tenta iludir os funcionários. Em comunicado enviado nesta sexta-feira (09/11), informou
que antecipará para o dia 20 de dezembro o pagamento do salário do mês, segunda parcela do 13º,
vale-refeição e vale-alimentação.
Ficou também definido que os trabalhadores
admitidos este ano receberão a primeira parcela do
13º salário no dia 30 de novembro.
A farsa se encontra nas alterações de datas de
pagamento que o banco realizou ao longo do ano.
Até março, os bancários recebiam salário no dia
20 de cada mês. Mas, unilateralmente, foi alterado
para o dia 30 e a antecipação de dezembro geralmente acontecia no dia 15.
Portanto, a antecipação do mês de dezembro
para a data que anteriormente era paga a remuneração não muda nada. É apenas a aparência de
generosidade. Somente. (SBBA)
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