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BANCOS NO BRASIL TÊM LUCRO LÍQUIDO ESCANDALOSO
Os principais bancos em atividade no país
tiveram lucro líquido de mais de R$ 60 bilhões
entre janeiro e setembro deste ano. A fortuna
foi obtida justamente quando outros setores
ainda sentem os reflexos da recessão econômica e os trabalhadores são esfolados com a
política de austeridade imposta pelo neoliberalismo.
O mar de prosperidade do sistema financeiro não tem fim, conforme mostra o balanço
das empresas. Em apenas nove meses, o lucro
líquido do Itaú - maior banco privado do país
- bateu na casa dos R$ 19,24 bilhões. Outro
gigante do setor, o Bradesco, também segue
bem. No período, colocou nos cofres R$ 15,73
bilhões.
O Santander não fica atrás, com balanço
parcial de R$ 8,28 bilhões. BB e Caixa fecha-

O Sindicato dos Bancários de Itabuna e região se
ram os nove primeiros meses com lucro de
R$ 9,47 bilhões e R$ 11,45 bilhões, respectivamente. Mesmo com tanta bonança, os
bancos continuam cortando milhares de
postos de trabalho para aumentar ainda
mais o ganho fácil por meio da exploração
de bancários e clientes. Até os públicos, que
têm um papel social a cumprir, seguem o
mesmo caminho. (SBBA)

SANTANDER ABRE INSCRIÇÃO PARA BOLSA DE ESTUDOS
Os funcionários do Santander têm até o
dia 21 de janeiro para se inscrever para as
bolsas de estudo para graduação e pós-graduação disponibilizadas pela empresa. O
programa de bolsa está previsto no acordo
aditivo, renovado por dois anos. Uma vitória
do funcionalismo.
São disponibilizadas 2 mil bolsas de até
50% para graduação e 500 para pós-graduação, limitadas ao valor de R$ 617,00, reajustado de acordo com o índice conquistado
pela categoria (5%). No caso de empate na
concessão, o critério utilizado será o social.
A mobilização do movimento sindical rende bons frutos para os trabalhadores. O auxílio-educação dos bancários do Santander
é prova disso. A conquista tem o intuito de
ofertar qualificação profissional ao emprega-

NOTA DE PESAR

solidariza a amigos e familiares de Luiz Carlos Alves
Franco, ex-funcionário do Baneb e ex-diretor do Sindicato, irmão da nossa colega e diretora, Livia Franco, que faleceu na tarde de segunda-feira (24) por
complicações cardíacas.
Desportista, Luiz Carlos tinha 77 anos, atuou
como goleiro da Seleção Amadora Itabunense de
Futebol e do Itabuna Esporte Clube.
O corpo foi velado no Saf e, em seguida, cremado
em Salvador.
Nossos sinceros sentimentos!

TÁ NA REDE

do.
O trabalho árduo dos funcionários do
banco espanhol é responsável pelo crescimento da lucratividade da empresa e nada
mais justo do que investir e valorizar a categoria. Apenas nos nove primeiros meses de
2018, o Santander lucrou R$ 8,99 bilhões,
alta de 24,9% ante o mesmo período de 2017.
Fonte: SBBA
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Charge sobre o próximo ano!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: PAULINHO
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