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PROPOSTA DA FENABAN SÓ DIA 25 DE SETEMBRO
Mais uma vez a Fenaban frustrou as expectativas dos bancários e adiou a apresentação
de uma proposta de reajuste para a categoria.
Ao final da rodada de negociação de ontem
(16) que discutiu as cláusulas econômicas, a
Fenaban informou que só apresentará uma
proposta sobre a pauta de reivindicações no
dia 25 de setembro.
A única resposta concreta foi sobre a PLR,
que a Fenaban propôs manter no modelo
atual, corrigindo apenas os tetos e a parcela fixa a que cada trabalhador tem direito.
A proposta não agrada os bancários que reivindicam PLR de três salários mais parcela
de R$7.246,82.
“Hoje mais uma vez os bancos mostraram
que vão tentar enrolar os trabalhadores e nos
vencer pelo cansaço. Eles ainda não entenderam que isso não funciona com os bancários, que estão dispostos a lutar até o último

BRADESCO
EXAME PERIÓDICO A DISTÂNCIA
Recentemente o Bradesco determinou
que os bancários das cidades circunvizinhas a Itabuna devem deslocar-se, no
início da manhã (7h30m) a esta cidade
a fim de passar pela avaliação do exame periódico e, imediatamente, retornar
para cumprir a jornada de trabalho.
Acontece que até o mês de agosto, o
exame periódico era realizado na própria agência, o que facilitava muito para
o funcionalismo que, agora, vai ter que
viajar às pressas para retornar e garantir
o cumprimento de suas obrigações laborais. É um risco e um desgaste completamente desnecessário.
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SANTANDER DESCONTA COMISSÕES
O banco Santander remunera seus empregados pela venda de seguros. Contudo,
caso o cliente desista do produto antes de
pagar a 12ª prestação, o valor da comissão
será descontada no próximo contracheque
do bancário. Sabedoria total!!!

instante por reajuste salarial de 16%, uma
PLR mais justa, pela manutenção do emprego e melhores condições de trabalho”, ressaltou o presidente da Federação dos Bancários
da Bahia e Sergipe, Emanoel Souza, que participou da negociação desta quarta.
A orientação do Comando Nacional dos Bancários é pela ampliação da mobilização, com
atividades nas agências, para pressionar os
bancos a apresentar propostas concretas para
a pauta de reivindicações da categoria.
Fonte: Feeb Ba/Se

PALESTRA - SITUAÇÃO DA FUNCEF
A fim de esclarecer e debater a situação
econômico-financeira da Fundação dos
Economiários Federais – Funcef, a diretoria do Sindicato promove uma palestra
com o titular eleito pelos empregados do
Conselho Deliberativo da Funcef, senhor Antônio Luís Fermino, no dia 25
de setembro (sexta-feira), às 18h, no hall
do Palace Hotel, na Avenida Cinquentenário, nº 1061 - Centro, Itabuna. Todos
os bancários da Caixa estão convidados.
Participe!

SINDICATO REALIZA MANIFESTAÇÃO
POR CONTRATAÇÕES NO BB E CAIXA
O Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região realiza amanhã (18), manifestação
em frente a agência da Caixa situada na
Praça Camacan, a partir das 10:30 horas.
O protesto faz parte do calendário da Campanha Salarial 2015 que já está nas ruas do
país e nas agências bancárias através das
reuniões organizadas pelos sindicatos para
mobilizar a categoria.
Neste mesmo dia o Comando Nacional dos
Bancários estará reunido com os representantes da Caixa e do Banco do Brasil para
negociações sobre emprego, contratações,
jornada de trabalho e condições das agências.
“Esse dois bancos devem uma resposta à
sociedade e aos concursados sobre as contratações. Através do Plano de Aposentadorias Incentivadas foram desligados cinco
mil bancários no Banco do Brasil e quase
três mil na Caixa. Sem as contratações para
repor um número suficiente de funcionários o que resta são agências superlotadas,
demora no atendimento para os clientes e
sobrecarga de trabalho e adoecimento para
os bancários”, avalia Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Para a manifestação, o Sindicato está convocando todos os aprovados nos últimos
concursos do Banco do Brasil e da Caixa.

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
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