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VITÓRIA EM PROJETO SOBRE SEGURANÇA
Após pressão dos bancários e vigilantes,
o relator do projeto de lei que vai substituir
o Estatuto de Segurança Bancária retirou de
seu parecer dois artigos prejudiciais à categoria. O tema compõe o substitutivo da Câmara dos Deputados (SDS 6/2016) ao Projeto
de Lei do Senado (PLS) 135/2010, atualmente tramitando na Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal.
O relator, Vicentinho Alves (PR-TO), deu
parecer pela aprovação do SDS, suprimindo,
dentre outros, os artigos 31, que transforma
a atividade do bancário em essencial; e o 33,
que dispensa estrutura mínima de segurança
em agências e postos de atendimento localizados em cidades com menos de 500 mil
habitantes.

Representantes dos bancários e dos
vigilantes estiveram na audiência pública da CAS, em meados de setembro.
Segundo os representantes dos trabalhadores, o mais perigoso para a categoria
era o 31, porque limitaria o direito de
greve. (SP Bancários)
*Confira Matéria completa no site do
Sindicato.

REUNIÃO DA CTB VISA FORTALECER LUTA
O presidente da CTB Bahia, Pascoal Carneiro, esteve na última sexta-feira
(13), no auditório do Sindicato, para
um bate-papo com os dirigentes sindicais locais.
Na conversa com os trabalhadores,
Pascoal destacou os objetivos da CTB
enquanto central sindical e a importância da luta dos trabalhadores na defesa
dos direitos ameaçados pelo governo
golpista.
“É preciso ampliar nossa luta e
fortalecer os sindicatos coirmãos na
defesa dos nossos direitos, duramente
conquistados. A CTB Bahia pretende,
hoje, consolidar ainda mais a estrutura

na capital e ampliar as filiações de Sindicatos
no interior do estado. É preciso agregar mais
trabalhadores a nossas causas porque é só
assim que poderemos unificar a luta por melhores condições de trabalho em qualquer
que seja o segmento”, destacou.
Após visitar Itabuna, Pascoal Carneiro
segue visitando outros municípios baianos.

INCONSEQUÊNCIA - Bem ao nível do fez elogios à ditadura civil militar
governo Temer que, justamente por ser fruto (1964-1985). Causou o maior mal esde um golpe jurídico-parlamentar-midiático, tar entre os diplomatas. (SBBA)
tem sido espaço fértil para episódios excepcioPLANTONISTAS DE HOJE
nais. Durante palestra no Instituto Rio BranManhã: ETINGER
co, o general Sérgio Westphalen Etchegoyen

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.358.204/0001-03,
Registro Sindical nº 118.036/67 por seu presidente
abaixo assinado, convoca todos os empregados em
bancos comerciais, bancos de investimentos, financeiras, cadernetas de poupança, cooperativas de
créditos, telemarketing bancário, cartões de crédito,
factoring, leasing, promotoras de vendas, crédito direto ao consumidor, prestadoras de serviço bancário,
agencias de fomento ou de desenvolvimento e outros trabalhadores que prestem serviços relacionados
com a atividade bancária, associados ou não, da base
territorial deste Sindicato, das cidades de Almadina,
Barro Preto, Buerarema, Camacan, Coarací, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, Itajú do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Itororó, Pau Brasil e Santa
Cruz da Vitória para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 19 de outubro de
2017, às 18h00min, em primeira convocação, e às
18h30min, em segunda convocação, no Auditório
do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
no endereço na Av. Duque de Caxias, 111, Bairro
Centro – Itabuna – BA, para discussão e deliberação
acerca da seguinte ordem do dia:
1. Proibição ou não do Sindicato firmar com os
bancos e demais empresas qualquer forma de negociação visando dar cumprimento ao artigo 507-B da
CLT com redação da Lei 13467/17 que estabelece a
quitação anual de obrigações trabalhistas perante a
entidade;
2. Outros assuntos de interesse da categoria
profissional.

Itabuna (BA), 9 de outubro de 2017.
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