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SEXTA TEM CONFRATERNIZAÇÃO
EM ITABUNA
Vocês não podem ficar de fora dessa.
Depois das cidades da base, é a vez de
Itabuna sediar nosso encontro de final
de ano que está marcado para esta sexta-feira (15/12), às 21h, na AABB. Quem
vai animar o evento será a Banda Kaos,
que preparou um repertório especial.
Os bancários associados terão o
nome na lista que ficará na portaria do
clube e dará direito a levar um acompanhante. Por isso, anote na sua agenda e
venha curtir conosco!

DEFENDA SEUS DIREITOS
Hoje é dia de mobilização contra a Reforma da
Previdência e a retirada de direitos dos trabalhadores.
As reformas impostas pelo governo golpista beneficiam somente as grandes empresas. Por isso, convidamos a todos e a todas a estarem hoje, no Jardim do Ó,
a partir das 15h. Participem!

Itabuna
Data: 15/12/17
Local: AABB
Atração: Banda Kaos

COMANDO VAI SOLICITAR AUDIÊNCIA DA FENABAN
O Comando Nacional dos Bancários
vai solicitar uma audiência com a Fenaban
para tratar do termo de compromisso que
os trabalhadores apresentaram à Federação
Nacional dos Bancos, cujo objetivo é proteger a categoria dos efeitos da reforma trabalhista, em vigor desde novembro.
A decisão foi tomada durante reunião do Comando, que aconteceu ontem
(12/12), em São Paulo. O termo visa proteger os empregados e resguardar os direitos
dos bancários. O documento estabelece regras para a jornada de trabalho e dá limites
à terceirização.
Na reunião também foi feito um balanço da atuação da categoria em 2017, um ano
marcado por lutas contundentes, inclusive
com duas greves gerais, uma grande campanha em defesa dos bancos públicos, do
emprego e contras as reformas trabalhista e
da Previdência.
Também ficou acertado que, caso as
centrais sindicais decidam pela greve contra
a reforma da Previdência, os bancários vão
jogar peso na mobilização. A reunião, que
contou com a participação do secretário-geral da Federação dos Bancários da Bahia e
Sergipe, Hermelino Neto, ainda tratou de
emprego, questões juríficas e informes es-

3ª MENTIRA SOBRE A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA

pecífios mesas de negociação de cada
banco.
Ainda foi aprovado a indicação de
um calendário de atividades, que será
novamente discutido no dia 31 de janeiro, quando ocorre nova reunião do
Comando Nacional.
Eventos previstos:
31 de janeiro – Reunião do Comando Nacional dos Bancários
28 de fevereiro – Reunião do Comando Nacional dos Bancários
20 de março – Reunião do Comando Nacional dos Bancários
13 de abril a 20 de maio – Conferências Estaduais e Regionais
4 a 6 de maio – 3ª Conferência Nacional dos Financiários
18 a 20 de maio – Encontro Nacional do BNB, Itaú, Bradesco e Santander.
Fonte: SBBA

O momento é decisivo e a resistência é fundamental para impedir que o governo prossiga.
Tomar as ruas em uma forte mobilização e parar o
país é a melhor estratégia para evitar que o Congresso
Nacional, a serviço do grande capital, tire mais um
direito do trabalhador.

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: PAULINHO
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