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FESTA DAS CRIANÇAS NESTE DOMINGO
Venha curtir no dia 04 de outubro no Clube dos Bancários
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Muitas atrações:

Festa das
Crianças

Palhaços;
Malabares;
Mágico;
Jogos;
Brincadeiras;
Piscina de bolinha;
Cama Elástica;
e muito mais!

Traga seus filhos
para curtir um dia
especial!!!
Som ao vivo com a
Banda Nova Era
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O Sindicato está preparando uma
festa linda em comemoração ao
dia das crianças. O evento será
realizado antecipadamente neste domingo (04), no clube dos
bancários, a partir das 9h. Haverá muitas atividades legais para a
criançada: recreação com muitos
jogos e brincadeiras, pula-pula,
COMPROMISSO MARCADO PARA
ESTA QUINTA
Atenção bancários de Itabuna e região: Participem da assembleia nesta
quinta-feira (1/10), às 18h, no Sindicato, para aprovação da greve por
tempo indeterminado nos bancos a
partir do dia 06 de outubro. Reivindicamos aumento real, fim das metas
abusivas, mais contratações e atendimento de qualidade, fim da terceirização. Aguardamos todos vocês!
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piscina de bolinha, pintura de rosto,
mágicos, palhaços, cachorro-quente, pipoca, pirulito e muito mais.
Para os papais e mamães de plantão,
haverá a animação da banda Nova
Era. Ou seja, esse domingo é dedicado a toda família dos bancários.
Venha, traga seus filhos, sobrinhos
e netos para se divertirem conosco!
88 ANOS DO BB EM ITABUNA
O Sindicato parabeniza a agência
0070 do Banco do Brasil pelos seus
88 anos de história na cidade de Itabuna. Agência pioneira e que muito contribuiu e continua contribuindo para o
desenvolvimento regional. Parabéns a
todos e todas que fizeram parte dessa
história e que cooperaram para a consolidação do BB na cidade!
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COMANDO NACIONAL CONSIDERA
INSUFICIENTE PROPOSTA
APRESENTADA PELO BNB
O Comando Nacional dos Bancários e a
Comissão Nacional dos Funcionários do
BNB (CNFBNB), esteve reunido na última
segunda-feira (28) com a direção do BNB,
e considerou insuficiente a proposta apresentada pelo Banco.
Alegando a necessidade de uma audiência
com o DEST para debater várias das demandas apresentadas pela representação
do funcionalismo nas reuniões anteriores
(revisão do PCR, passivos trabalhistas,
promoções, mais contratações, isonomia,
entre outros), o Banco do Nordeste informou que seguirá a proposta apresentada
pela Fenaban, além de assumir os seguintes compromissos:
1. Encaminhar durante a vigência do próximo acordo coletivo a eleição para representante dos funcionários no Conselho de
Administração do Banco (Caref);
2. Facultar já a partir da próxima folha de
pagamento a suspensão das parcelas de
crédito direto com o Banco por três meses
(outubro/novembro/dezembro);
3. Elaboração de um calendário para definir
o acordo específico sobre ponto eletrônico;
4. Pagamento do 13º salário, a partir de
2016, com repercussão de itens eventuais
ao longo do ano (tais como horas extras,
substituições etc.);
5. Deliberação para que sejam feitos acertos no dia 30 de cada mês, para que o funcionário receba todas as verbas trabalhadas
no mesmo mês e não na folha seguinte,
como é feito atualmente;
6. Inserir nos Cursos de Integração o tema
“Ética e Assédio”.
O Comando Nacional dos Bancários saudou a iniciativa do Banco do Nordeste,
que manteve a negociação previamente
agendada com os trabalhadores e apresentou uma proposta, ao contrário do que
aconteceu no âmbito dos demais bancos
federais, como BB e Caixa. Entretanto, a
representação do funcionalismo considera
a proposta apresentada insuficiente e convoca os trabalhadores à mobilização e para
que participem das assembleias marcadas
para o dia 1º/10, quando devem rejeitar a
proposta. (Seeb Ceará / Contraf)
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