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SEM NEGOCIAÇÃO, DIREÇÃO DO SANTANDER
IMPÕE BANCO DE HORAS
A direção do Santander, em mais um
desrespeito flagrante aos seus funcionários, responsáveis pelo maior lucro do
banco em todo mundo, impôs aos bancários um termo individual, através de
assinatura eletrônica no Portal RH, que
estabelece normas para banco de horas
na instituição. No documento, fica estabelecida a possibilidade de prorrogar em
até 2 horas a jornada de trabalho, sendo
que a compensação destas horas extras
pode ser feita em até seis meses da data
de ocorrência.
O banco de horas gera prejuízo financeiro aos funcionários. No entendimento do Sindicato, a hora extra deve
ser paga sempre em dinheiro, acrescida
de adicional de 50%, com reflexo nas
demais verbas. Como o termo estabelece
a razão de 1 hora extra para 1 hora de
compensação, o bancário sai perdendo.
Outro problema está no prazo e forma de compensação. Como os seis meses para compensação contam a partir
da data de ocorrência da hora-extra, e
não da assinatura do termo, o bancário
HORRORES - A entrega do prêmio
Brasileiro do Ano ao juiz Sérgio Moro
pela revista IstoÉ – qualquer pessoa medianamente bem informada sabe como
ocorre a escolha – foi um festival de
horrores. O juiz da Lava Jato, inclusive,
teve o desplante de pedir a Temer a interferência do Executivo na ADC (Ação
Declaratória de Constitucionalidade)
43, que trata da prisão em segunda
instância. Isso depois de o presidente e
ministros terem se recusado a se levantar para saudá-lo. Todos os governistas
permaneceram sentados.(SBBA)

dificilmente receberá pelo acréscimo de
jornada em dinheiro.
O termo imposto aos trabalhadores a
direção do Santander flexibiliza a jornada
de trabalho, evita contratar novos funcionários e desrespeita o processo negocial.
O Movimento Sindical cobra que a
direção do Santander cancele o termo e
respeite o processo negocial com a representação dos bancários.
Não podemos aceitar que a direção
do Santander imponha aos seus trabalhadores um termo individual lesivo, com assinatura eletrônica pelo Portal RH. O trabalhador não deve assinar este termo de
venda de direitos. Se o banco não quer
contratar mais trabalhadores, e precisa
que façamos horas extras, então que pague o valor devido pelo serviço prestado.
Fonte: SP Bancários

O Sindicato se solidariza a toda família e amigos do nosso companheiro de
luta, Emanoel Alves, que perdeu esta semana seu irmão, Roberto Alves de Melo.
A todos, nossos sinceros sentimentos!

PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO 14º
CONGRESSO DA FEDERAÇÃO

Dirigentes sindicais da Bahia e Sergipe se reúnem neste sábado e domingo (9 e 10/12), em Salvador, para o 14º Congresso da Federação dos Bancários. O evento definirá os rumos da entidade para o
próximo triênio.
Confira a programação completa do evento:
Sábado - 9 de dezembro de 2017
8h - Credenciamento dos delegados e delegadas
9h - Abertura
9h30 - Discussão e aprovação do Regimento Interno
10h - Luta de resistência dos trabalhadores na
atual conjuntura
Deputado federal Daniel Almeida (PCdoB-BA) e
senadora Lídice da Mata. (PSB-BA)
11h - Debates sobre o tema exposto
12h - Almoço
14h - Um balanço da atual gestão e perspectivas
para o próximo triênio: Emanoel Souza- presidente
da Feeb BA/SE
15h – O papel da juventude no movimento sindical
Luíza Bezerra – secretária da Juventude da CTB
15h30 – Financiamento sindical –
Luís Moura- supervisor técnico do Dieese
16h30 – Debate sobre os temas
19h - Encerramento dos trabalhos do dia.
Domingo – 10 de dezembro de 2017
9h - Informe das Diretorias
9h30 - Aprovação do balanço e propostas para o
próximo triênio;
10h30 - Eleição do Sistema Diretivo da Federação
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos
Estados da Bahia e Sergipe para o triênio 2018/2021
12h - Encerramento do 14º Congresso da Federação
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VERSO CULTURAL
EVENTO

HUMOR
O empregado esta em serviço,
quando chega o chefe, num lindo
carro zero.
O empregado não se contém, olha
pra ele e diz:
- Caramba! Mas que carrão!
O chefe olha bem pra ele e explica:
- Se você batalhar muito nessa vida,
se esforçar ao máximo todos os dias
e der o melhor de si, você vai me
ajudar a comprar um melhor ainda.

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

O Ballet Corpore apresenta nos dias 09 e 10 de Dezembro, no Centro de Cultura Adonias Filho o espetáculo BRASIL: A IMAGEM DO
CRUZEIRO RESPLANDECE.
VOCÊ NÃO PODE PERDER!!!

CLASSIFICADOS

Banco

Agência

Thales Carvalho Messias

BNB

Itabuna

08.12

Herivelton da Fonseca
Lopes

CEF

Ibicaraí

08.12

Priscila Ariane I. Santos

BB

Itabuna

10.12

Gileade S. Santos Rocha

CEF

Itabuna

10.12

Cristiana Cardoso Mota

Bradesco Buerarema
BB

Itabuna

10.12

Bradesco

Itabuna

11.12

Felipe Santos Brandão

CEF

São Paulo

11.12

Eliane dos S. A. Almeida

BNB

Itabuna

11.12

BB

Eunápolis

12.12

Marcos Antônio da S.
Luz

BNB

Ilhéus

12.12

Esdras Simões Leão

CEF

Itabuna

12.12

Geraldo A. M. Hagge
Aldenice Silva Cruz

Euler Oliveira Paiva

Alugo: Apto, Rua Getulio Vargas, 36 Terreo (02 Quartos / Garagem) - Conceição Contato: 98874-1641
- Alugo: Apartamento na Av. Nações Unidas, Centro, em frente
a Defensoria Pública, 2/4, sala ampla, cozinha e garagem com portaão eletrônico.
Contato: (73) 8855-7405/ 9119-7059.
- Alugo: Apto, 1/4, Garagem Coberta, Cozinha americana, el
evador, próx. ao Centro de Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
- Alugo: apto, 3/4 (1 suíte), no Zildolândia, centro, em frente a
Embasa. Todo reformado e com ambientes pré-moldados. Residencial Maranatá. Duas vagas na garagem. Valor do aluguel R$
1.300,00. Contato: Priscila (73) 98833-0260.

10.12

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (10)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel
QUARTA-FEIRA (13)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel

“Use a sua luz, mas diminua o seu brilho” - Lao-Tsé

