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ITABUNA ENCERRA CONFRATERNIZAÇÕES DOS
BANCÁRIOS COM CHAVE DE OURO
Depois da maratona festiva nas cidades da base, o Sindicato encerrou na
última sexta-feira (15/12) as confraternizações em Itabuna. O evento, que foi realizado na AABB, contou com a participação de bancários, estagiários, vigilantes e
terceirizados.
O presidente do Sindicato, Jorge
Barbosa, abriu as comemorações falando
um pouco sobre o ano de 2017 e desejando aos convidados um bom final de ano.

familiares. Foi um ano difícil e de muita
luta. Esperamos que em 2018 possamos
manter essa união e combatentes na defesa e ampliação dos nossos direitos. Boas
festas a todos”, ponderou.
Na oportunidade, foi passado o vídeo
documentário em comemoração aos 50
anos de luta do Sindicato dos Bancários
de Itabuna e região.
Quem animou a festa foi a banda
Kaus, que empolgou a galera com o melhor do rock internacional. Fizeram parte
do repertório, bandas consagradas como
Nirvana, Scorpions, U2, Matálica, dentre
“Estamos muito felizes em encerrar outros artistas.
nossas atividades em Itabuna que, assim
*Confira fotos e vídeos na página
como nas outras cidades da base, teve
do Sindicato no Facebook.
uma boa participação dos bancários e

SANTANDER NÃO PAGA SALÁRIO
O Santander não cansa de surpreender
de forma negativa. Desta vez, o banco não
liberou o pagamento de dezembro na sexta-feira (15/12), como faz todos os anos.
Os bancários foram apenas informados
que o salário será creditado na quarta-feira (20/12).
A atitude mostra total descaso da empresa com os funcionários que se programam todos os anos para receber o salário
de dezembro no dia 15. Não é só isso. Os
trabalhadores do banco têm sido ameaçados com outras medidas.
Uma delas é a mudança na data de pagamento do dia 20 para 30 a partir de março
de 2018. Tem ainda alteração no crédito

BB: ONDE HÁ FUMAÇA, HÁ FOGO

O Conselho de Administração do Banco do Brasil, órgão máximo de decisão da instituição financeira, se reunirá hoje (18). O conselheiro eleito pelos
trabalhadores, Fabiano Félix, não foi autorizado a participar de todas as discussões. A restrição gerou estranhamento, principalmente após o Correio Brasiliense
publicar matéria sobre uma possível reestruturação.
O movimento sindical fará um protesto no dia em
que a reunião estiver ocorrendo, em repúdio à falta de
transparência demonstrada pela atual direção.
Pela legislação vigente, o representante dos trabalhadores nos Conselhos de Administração de estatais
e Empresas de Economia Mista não pode participar
de assuntos relacionados ao funcionalismo devido a
alegados conflitos de interesses. O movimento sindical sempre se posicionou contra a legislação dos
representantes dos funcionários no Conselho de Administração.
Fonte: SPBancários

6ª MENTIRA SOBRE A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA

do 13º salário – a primeira parcela será
em maio (e não mais em março) e a segunda em dezembro, deixando de ser
em novembro como sempre foi. Sem
falar na pressão para impor acordo individual de banco de horas e o reajuste
no plano de saúde.
Fonte: SBBA
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