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AMANHÃ É DIA NACIONAL DE LUTA POR CONTRATAÇÕES
NA CAIXA
O movimento sindical realiza amanhã um
grande protesto nacional com o objetivo
de pressionar a contratação de mais funcionários na Caixa Econômica Federal.
A mobilização envolve, inclusive, concursados que aguardam convocação do
banco e serve para chamar atenção da sociedade para a campanha. O Dia Nacional
de Luta exigirá que a empresa cumpra determinação assinada em Acordo Coletivo
da campanha salarial do ano passado, no
qual a instituição se compromete a admitir dois mil trabalhadores até o fim deste
ano. É preciso que o banco contrate estes
concursados e reponha as perdas destinadas ao PAA (Plano de Apoio à Aposentadoria).
Em Itabuna a manifestação será em fren-

ENTREGA DA PAUTA À FENABAN
SERÁ DIA 11
A campanha salarial entra em sua fase decisiva. Após a definição da pauta de reivindicações, a categoria se prepara agora para
o debate direto com os patrões. O primeiro
encontro já tem data marcada. Será no dia
11 de agosto, quando a minuta será entregue à Federação Nacional dos Bancos – Fenaban.
Um dia antes, em 10 de agosto, às 14h, o
Comando Nacional dos Bancários se reúne para preparar as estratégias e definir o
calendário de mobilização da campanha
salarial 2015.
Na próxima segunda-feira (10), o Sindicato realiza assembléia para avaliar o que foi
definido durante a 17ª Conferência Nacional dos Bancários, realizada no último final
de semana, em São Paulo, com reajuste de
16% (incluindo reposição da inflação mais
5,7% de aumento real) para a Campanha
Salarial 2015.
Além disso, foram definidos como eixos
centrais, a valorização do piso salarial no
valor do salário mínimo calculado pelo
Dieese (R$ 3299,66 em junho), PLR de
três salários mais R$ 7.246,82, defesa do
emprego, combate às metas abusivas e ao
assédio moral e fim da terceirização.
Fonte: Feeb Ba/Se

te à Agência Grapiúna, na Avenida Cinquentenário, às 10h.
Nas redes sociais, a hashtag que será utilizada no dia da mobilização é #MaisEmpregadosJá. Nos cartazes, a palavra de
ordem é “Mais empregados para a Caixa.
Mais Caixa para o Brasil”.
Só em junho, a instituição fechou 1.961
postos de trabalho e ainda não contratou
os dois mil previstos em acordo aditivo
referente à campanha salarial de 2014.

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, por seu presidente abaixo assinado,
convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos públicos
e privados, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, para a Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará dia 10
de agosto de 2015, às 18:00, em primeira
convocação, e às 18:30, em segunda convocação, no Auditório do Sindicato para
discussão e deliberação acerca da seguinte
ordem do dia:
1. Autorizar à diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, Convenções/Acordos
Coletivos Aditivos, bem como Convenção/
Acordos de PLR e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio
coletivo de trabalho, bem como delegar
poderes para tanto;
2. Deliberar sobre aprovação da minuta
de pré-acordo de negociação e minuta de
reivindicações da categoria bancária, data
-base 1º de setembro, definida na 17ª Conferência Nacional dos Bancários;
3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos
salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada;
4. Outros assuntos de interesse da categoria
profissional.
Itabuna (BA), 4 de agosto de 2015.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
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AFASTAMENTO TEMPORÁRIO
Em razão da necessidade de submetesse a uma pequena cirurgia na manhã de
ontem, o presidente do Sindicato, Jorge
Barbosa de Jesus, estará afastado do
trabalho por, no mínimo, dez dias, de
acordo com recomendação médica.

HSBC E BRADESCO AFIRMAM:
SEM DEMISSÃO EM MASSA
Não haverá demissão em massa no processo de aquisição do HSBC pelo Bradesco.
A garantia foi dada pela direção dos dois
bancos aos representantes do Movimento
Sindical em reunião realizada na tarde de
ontem (04). Antes, pela manhã, houve ato
em frente ao Casp (Centro Administrativo
de São Paulo), concentração do banco inglês em São Paulo. Os dirigentes sindicais
cobraram a manutenção dos empregos e
direitos dos trabalhadores e receberam dos
bancos o compromisso de que o diálogo estará aberto durante todo processo de fusão
e a transição será feita com tranquilidade.
Oportunidades – O Bradesco informou,
que os trabalhadores do HSBC serão acolhidos com oportunidades iguais. Questionado pelo Comando sobre a situação de
quem já é do Bradesco, os representantes
do banco declararam que não haverá nenhum impedimento, retaliação, ou discriminação, inclusive para aqueles que deixaram o Bradesco para ir para o HSBC e
agora retornarão.
Direitos – Os bancos também foram questionados em relação aos direitos que os trabalhadores do HSBC têm e os do Bradesco
não têm. Por exemplo, o auxílio-educação:
o Bradesco não paga e o HSBC paga. É
uma reivindicação antiga do movimento
sindical que pretedende que o Bradesco,
assim que assumir, debata essas diferenças.
O banco também afirmou que o Bradesco, entre os interessados pela compra do
HSBC, é o que apresenta maior complementariedade em relação a produtos, serviços e rede de agências, gerando menos
atritos. (SP Bancários)

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Sônia
Tarde: Uilton
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