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MUITO CALOR NA AGÊNCIA DO BANCO DO
BRASIL DE ITABUNA
Em visita á agência centro do Banco
do Brasil em Itabuna, o diretor regional
da Federação dos Bancários da Bahia e
Sergipe, Ricardo Carvalho, constatou
que o sistema de ar condicionado nos
pisos 1 e 2 está funcionando de maneira
precária. Além disso, no salão de autoatendimento a refrigeração é zero, proporcionando um ambiente hostil para
clientes, vigilantes e os funcionários que
exercem suas atividades no local.
Procurada para dar explicações, a gerencia da unidade informou que abriu
procedimento junto ao setor responsável
do banco e que este já retornou afirmando que uma medida paliativa será estruturada naquelas dependências, enquanto que a solução definitiva, que é a troca

de todo o sistema de refrigeração, seja
efetivada.
O Sindicato solicita que essas medidas sejam tomadas com urgência pois a
insalubridade constatada depõe contra
a imagem da instituição e prejudica a
saúde e o bem-estar dos clientes, funcionários e os trabalhadores, principalmente os que operam no salão de
autoatendimento, onde o calor está
insuportável.

PARA TST, DIREITOS NÃO PODEM SER CORTADOS
Após avaliação do TST (Tribunal Superior do Trabalho), a perversa reforma
trabalhista, que prejudica os trabalhadores brasileiros, só poderá ser aplicada aos
contratos firmados depois da aprovação,
no dia 11 de novembro de 2017.
Para os ministros, a reforma não poderá
retirar os direitos adquiridos do empregado. O documento foi elaborado pela Comissão de Jurisprudência do TST e será
discutida no plenário do tribunal, em 6 de
fevereiro.
A decisão representa uma pequena vitória para os trabalhadores, que continuarão
com direitos garantidos, já que os empregadores estão utilizando lei imposta por
Temer para cortar direitos e ganhar mais
dinheiro.
No parecer, os artigos da lei destacam
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que só poderá valer para os contratos
novos, o fim do pagamento pelo tempo
de deslocamento entre a casa e o trabalho e a incorporação das gratificações e
diárias de férias ao salário.
Para que seja validado, o documento
terá de ser analisado pelos 18 ministros
do TST. Se aprovado, a norma deverá
orientar a decisão dos juízes em todo
o país.

COMPRE JÁ SUA CAMISA DO
MENDIGOS DE GRAVATA

Não perca tempo e adquira já sua camisa do
bloco mais tradicional de Itabuna: O Mendigos de
Gravata. A saída do bloco será na Lavagem do Beco
do Fuxico, festa que marca a abertura do carnaval
antecipado da cidade que este ano acontece dos dias
18 a 21 de janeiro.
Venha se divertir conosco e adquira logo sua camisa na sede do Sindicato por apenas R$ 20,00. As
unidades estão limitadas.

POSSE DA NOVA DIRETORIA DA
FEDERAÇÃO SERÁ NA SEXTA
A Federação dos Bancários da Bahia e SergipeFeebbase toma posse de sua nova diretoria, na próxima sexta-feira (12/1), às 19h, na sede do Sindicato
dos Bancários da Bahia em Salvador. O evento deve
contar também com a presença de lideranças sociais,
sindicais e políticas locais.
Eleita durante o 14º Congresso da Feebbase em
dezembro de 2017, para o triênio 2018-2021, a nova
direção é composta por 56 lideranças sindicais, que
representam doze sindicatos filiados - Bahia, Sergipe,
Feira, Conquista, Jequié, Jacobina, Juazeiro, Irecê,
Ilhéus, Itabuna, Camaçari e Extremo Sul da Bahia.
A presidência será exercida por Hemrelino Neto,
que é funcionário do Itaú e secretário Geral da Federação no mandato que se encerra. Com uma longa
experiência no movimento sindical, Neto, como é
mais conhecido, terá a tarefa de conduzir os rumos
da entidade neste momento de tantas ameaças aos
diretos dos bancários e da classe trabalhadora como
um todo.
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