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COMANDO NACIONAL DOS BANCÁRIOS E FENABAN SE
REÚNEM HOJE
O Comando Nacional dos Bancários se reúne hoje (8) com Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban), em São Paulo, para continuar as negociações sobre as cláusulas 37 (monitoramento de resultados), 62 (centros de realocação e
requaliﬁcação proﬁssional) e 65 (adiantamento
emergencial de salários em período transitórios
de afastamento por doença).
Ontem, o Comando Nacional realizou um
seminário para, entre outros temas, discutir as
cláusulas 37, 62 e 65 e organizar a posição da
categoria sobre as propostas a serem discutidas
com a Fenaban.
Os impactos que a nova legislação trabalhista causam na categoria bancária também
foi tema do seminário. O Dieese fez uma apre-

sentação de cada item alterado pela lei nº
13.467, o que a categoria já tem garantido
na Convenção Coletiva de Trabalho até
2018 e os direitos historicamente reivindicados na minuta uniﬁcada e que devem
ser alterados.
Fonte: Contraf e SBBA

REUNIÃO COM O BNB EM SALVADOR
Atacado por todos os lados. É assim que se
sente o bancário do BNB com as últimas atitudes tomadas pelo governo Temer e a direção
do banco que desmonta a instituição. Por isso,
os trabalhadores apresentam as insatisfações
em reunião marcada para hoje, às 16h, com
a superintendência da empresa, em Salvador.
As reivindicações são contra a reestruturação das agências, que inclui a redução do
número de bancários através do PID (Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário),
o fechamento de unidades e a extinção de
funções, além de mais informações sobre as

COMEMORAÇÃO DO DIA DO
BANCÁRIO

O dia 28 de agosto é especial para todos
os bancários. Há 66 anos, a luta por melhores salários e condições de trabalho, marcou
essa data especial como o Dia do Bancário.
Por isso, no dia 26 (sábado), o Sindicato preparou uma programação especial no
Clube, com som ao vivo, torneio de futebol,
churrasquinho e aquela cervejinha gelada.
Para a criançada, haverá vários brinquedos
disponíveis. A diversão para a família está
garantida!
Já na segunda, Dia do Bancário, será
oferecido um café da manhã especial à categoria no Palace Hotel. Anote na agenda!
Esperamos a presença de todos!!!

OS BANCOS PRIVADOS
CONTROLAM O BRASIL
agências piloto em Feira de Santana,
Juazeiro e Vitória da Conquista. A AFBNB encaminhou ofício questionando as
medidas. (O Bancário)

TEMER PERDOA QUASE R$ 30 BI DOS BANCOS
Em 90 dias, o governo ilegítimo de Michel
Temer garantiu o perdão da dívida de aproximadamente R$ 30 bilhões do Bradesco, Itaú e
Santander. Representes dos bancários criticam
a postura, lembrando que os bancos brasileiros
continuam lucrando muito e fechando postos
de trabalho. Com o perdão da dívida, o governo mostra que um setor da economia brasileira pode fazer o que quiser que não pagará pela
conta.
*Matéria completa no site!
Acesse agora o nosso Facebook: Bancários Itabuna

Fonte: SP Bancário

O cenário no Brasil está ruim para quase
todos os setores, menos para os bancos.
Em meio à crise econômica e política, Itaú
e Bradesco ampliam os lucros de forma excepcional.
No primeiro semestre, cada um colocou
nos cofres R$ 12,345 bilhões e R$ 9,3 bilhões, respectivamente. Também são defensores da política do governo Temer, que faz
o país retroceder décadas. É só conferir no
site das empresas. No Itaú, há uma excessiva defesa a todas as reformas de Temer,
inclusive a da Previdência e a PEC 55 - que
congela os investimentos públicos por 20
anos. (SBBA)
*Matéria completa no site!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: NÉLIO

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio (Dir.
Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 • Endereço eletrônico: bancariositabuna@bancariositabuna.com • Página na
Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

