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BANCÁRIOS E FENABAN DEBATEM SAÚDE E
ASSÉDIO MORAL
A representação os bancários e da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban)
voltam a se reunir na hoje e amanhã
( 27 e 28), em São Paulo, para dar seguimento aos debates sobre a Cláusula de
Prevenção de Conflitos no Ambiente de
Trabalho e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).
Hoje (27), acontece a reunião da Comissão Bipartite de Acompanhamento
da Cláusula de Prevenção de Conflitos
no Ambiente de Trabalho, prevista na
cláusula 58 da Convenção Coletiva de
Trabalho (CCT) da categoria, e que tem
entre seus principais objetivos o aprimoramento de instrumentos de prevenção
ao assédio moral nos bancos.
Como propostas para a melhoria,
a representação os bancários propõe a
redução do prazo de apuração das denúncias dos atuais 45 dias para 30 dias;
a estratificação de todas as denúncias
que transitam pelos canais internos dos
bancos e a avaliação dos critérios de apu-

ração utilizados pelos bancos.
Amanhã (28), será a vez do encontro da Comissão Bipartite de Saúde do
Trabalhador se reunir para discutir a elaboração do questionário de avaliação do
Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO) e a implementação imediata da investigação das causas
de afastamento no trabalho da categoria,
além da criação do grupo de trabalho
decidida na reunião, realizada dia 20 de
setembro.
A negociação tem o objetivo de propor políticas de prevenção, com transparência de informações, que deem garantias de participação aos trabalhadores e
seus representantes. A reunião será ás
15h, na sede da Fenaban. (Feeb Ba/Se)

BRASIL VAI PARAR DIA 5 PELA APOSENTADORIA
O Brasil vai parar em defesa da aposentadoria e dos direitos do povo brasileiro. A
greve nacional será no dia 5 de dezembro. Ao
mesmo tempo, todo cidadão deve pressionar
deputados e senadores contra a reforma da
Previdência. A definição foi tomada na sexta-feira (24/11), durante reunião das centrais
sindicais, inclusive CTB.
No Congresso, o clima não é dos melho- sujo feito por Michel Temer e aliados
res. Tem muito parlamentar que, de olho nas que torram o dinheiro público para
eleições de 2018, está com medo de votar pela acabar com a aposentadoria.
Fonte: O Bancário
reforma. Portanto, há chances de os trabalhadores barrarem a votação, mesmo com o jogo

SEXTA TEM CONFRATERNIZAÇÃO
EM COARACI

Os bancários de Coaraci e região tem um encontro marcado com nossa confraternização que será
realizada na próxima sexta-feira (1º/12), às 21h, na
AABB da cidade. Quem vai animar o evento será a
Banda Nova Era, que preparou um repertório especial. Contamos com a presença de todos!
Coaraci
Data: 01/12/17
Local: AABB
Atração: Banda Nova Era
Horário: 21:00h
Itabuna
Data: 15/12/17
Local: AABB
Atração: Banda Kaos
Horário: 21:00h

PROCESSO 01886 ( AÇÃO DOS
ASSISTENTES E ANALISTAS DO BB)

Reunião amanhã (28), às 18h, no
Sindicato dos Bancários, com os beneficiários. Compareçam!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: VALTER
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