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FINAL DE SEMANA COM MUITO DEBATE NO 6º ENCONTRO
DA JUVENTUDE BANCÁRIA

Fonte: Feeb Ba/Se

O ﬁm de semana foi de intenso debate para
jovens bancários da Bahia e Sergipe, que se
reuniram para a sexta edição do Encontro da
Juventude Bancária, que aconteceu no Águas
Claras Beach Resort, no município de Saubara,
no Recôncavo Baiano.
Com o tema “Desaﬁos do novo mundo do
trabalho”, o Encontro foi voltado para trabalhadores de até 35 anos, que puderam se inteirar
sobre as formas de atuação dos sindicatos e
debater temas de extrema importância para a
categoria neste momento, como os impactos da
reforma trabalhista, da terceirização e das novas
tecnologias no mercado de trabalho do setor ﬁnanceiro, conjuntura e os desaﬁos da juventude

diante do cenário econômico e político do
país.
Participaram do evento, bancários
das bases dos sindicatos da Bahia, Sergipe, Jequié, Irecê, Camaçari, Feira de
Santana, Vitória da Conquista, Jacobina,
Juazeiro, Barreiras, Ilhéus, Itabuna e do
Extremo Sul da Bahia.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: PRONTA PARA VOTAR
A reforma da Previdência está pronta para ser
votada pelo plenário da Câmara Federal. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), aliado
de Temer, já avisou que a proposta, uma ameaça
real à aposentadoria de milhões de brasileiros, é
a prioridade.
Mais do que nunca, é hora de os trabalhadores
pressionarem para evitar mais uma perda. A reforma da Previdência aumenta a idade mínima
para se aposentar - 65 anos (homens) e 62 anos
(mulheres) - e o tempo de contribuição para 25
anos. Atualmente é 15 anos.
Para ter direito ao benefício integral, o brasileiro
terá de contribuir por 40 anos, em média. Os ban- do setor, 391 terão a aposentadoria comcários serão atingidos. Dos 504 mil funcionários prometida. (O Bancário)
GOVERNABILIDADE - Ciente de que será
praticamente impossível aprovar um novo arquivamento, devido aos altos custos econômicos e políticos, o governo se prepara para
matar no nascedouro a nova denúncia da
Procuradoria Geral da República, que acusa
Temer de chefe de quadrilha. O plano é não
deixá-la chegar na Câmara Federal. A tropa de
choque golpista já trabalha para que o ministro do STF, Edson Fachin, rejeite o pedido da
PGR, em nome da “governabilidade”. É brincadeira! (SBBA)

Acesse agora o nosso site e conﬁra as principais notícias do mundo dos bancários além
de matérias do Brasil e do mundo.
www.bancariositabuna.com
Curta também a página do Sindicato no
Facebook:
Bancários Itabuna

CURSO DE LICENÇAPARTERNIDADE

Para que os bancários conquistem os 20
dias de licença-paternidade, é preciso obter
certiﬁcado do Curso de Paternidade Responsável, conforme estipulado pela Convenção Coletiva.
Por isso, o Sindicato ﬁrmou convênio com
o curso online “Vou ser Pai”. As aulas são
todas online e o ao ﬁnal do curso, o bancário recebe certiﬁcado que irá apresentar ao
banco, ganhando assim, o direito à licença
de 20 dias.
Para fazer o curso, o bancário deve acessar o link abaixo, se cadastrar e pagar o boleto bancário.
Aquele que quiser ter o ressarcimento do
valor deve comparecer ao Sindicato munido
do comprovante de pagamento acompanhado do exame médico de gestação da companheira.
https://pay.hotmart.com/K5218988M?off=fel3mri0

REESTRUTURAÇÃO DA CAIXA
PODE PREJUDICAR A SOCIEDADE
A reestruturação em curso na Caixa Econômica Federal, desde o dia 17 de julho, terá
impacto negativo no papel social do banco,
conﬁrmando o que já vinha sendo denunciado por entidades sindicais e do movimento
associativo: a intenção do governo de acelerar o processo de encolhimento do maior
banco público do país, comprometendo a
execução de políticas públicas de Estado
e retirando direitos dos trabalhadores. Processos relacionados ao FGTS, repasses e
ﬁnanciamentos públicos, programas sociais
e habitação estão entre os mais afetados pelas mudanças. (Contraf)
*Matéria completa no site!
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