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BRADESCO ATENDE REIVINDICAÇÃO SOBRE VR
O Bradesco emitiu um comunicado aos
seus funcionários nesta quarta-feira (18) informando sobre a possibilidade de transferência de valores do vale-alimentação (VA)
para o vale-refeição (VR), sem a necessidade
de autorização do gestor.
Como funciona - Os bancários que quiserem transferir recursos do VA para o VR
precisam acessar o sistema SAP até o dia 10
de cada mês para fazer a solicitação. Os valores serão creditados no antepenúltimo dia
do mês. Se a solicitação for feita após essa
data, o crédito será efetuado no antepenúltimo dia do mês subsequente.

Mas, não é permitido zerar o valor
no cartão de VA. É preciso que reste ao
menos alguns centavos no cartão.
A transferência de valores do VR
para o VA já era permitida e vai continuar sendo, bastando o trabalhador fazer a solicitação pelo sistema SAP.
Fonte: Contraf

ASSEMBLEIA HOJE
Todos os trabalhadores e trabalhadoras filiados ou não ao Sindicato,
estão convocados a participarem de Assembleia Geral Extraordinária, que será
realizada hoje (19), às 18h, no auditório
da entidade.
A assembleia visa deliberar sobre a
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; além de

tratar sobre outros assuntos de interesse da
categoria.
Por isso, convocamos a presença de todas
as categorias neste dia e horário no auditório
do Sindicato.

COOPERFORTE - ELEIÇÃO DELEGADOS 2017
A diretoria do Sindicato apoia o
Acontece até o dia 31 de outubro, a eleição
para os delegados da Cooperforte capital e in- colega do BNB de Morro do Chapéu
terior. Os associados poderão votar através da EDSON FERREIRA GONÇALVES internet pelo site www.cooperforte.coop.br/ Nº 120256.
eleição ou pelo telefone 08006012017.

ADIADA A VOTAÇÃO DO
ESTATUTO DA CAIXA

A mobilização dos empregados da Caixa em todo
o Brasil, garantiu o adiamento da votação da proposta de alteração no estatuto do banco, prevista para
acontecer ontem (18/10), durante reunião do Conselho de Administração da instituição.
As mudanças são polêmicas e interferem no direito dos trabalhadores e uma transformação substancial, fazendo com que a estatal se torne sociedade
anônima - S/A.
Mesmo com o adiamento, que ocorreu, também,
em função da força do Dia Nacional de Luta em defesa da Caixa, os empregados precisam ampliar a mobilização, além de buscar mais apoio dos parlamentares, políticos e entidades. O assunto deve retornar à
pauta em novembro.
A Caixa quer, na verdade, ao transformar a Caixa em uma empresa S/A abrir caminho para a abertura de capital do banco, retirando o papel social da
instituição.
Para o presidente da Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe, Emanoel Souza, a luta deve continuar. “O objetivo era aprovar a abertura do capital
da Caixa enquanto a população estava voltada para a
votação da questão de Aécio, no Senado, e de Temer,
na CCJ. Mas, a nossa mobilização tempestiva deu
visibilidade ao assunto e houve recuo. No entanto,
a ameaça continua. Temos de manter e ampliar a
mobilização”.
*Com informações do SBBA
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: RICARDO
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