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NO BNB, REIVINDICAÇÃO POR PARCELA DA PLR

Os representantes dos funcionários do
Banco do Nordeste cobram da direção da
instituição que o pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), referente
ao exercício 2017, seja antecipado.
O funcionalismo solicitou a antecipa-

ção por conta das despesas características do início do ano e as dificuldades
financeiras dos empregados diante do
cenário caótico da economia nacional.
No BNB, o acordo específico estabelece que o prazo para o pagamento
da PLR seja após a AGO (Assembleia
Ordinária de Acionistas) da empresa.
Porém, os representantes dos funcionários ressaltam que o banco já creditou
o benefício antes da AGO, em 2013,
uma demonstração de que a instituição
pode, sim, antecipar o pagamento.
Fonte: SBBA

GOVERNO PREPARA OUTRO ATAQUE AO CIDADÃO
Não dá para descuidar com o governo Temer. Na surdina, a base aliada se
prepara para colocar em votação uma
PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que limita ainda mais o acesso à
Justiça do Trabalho. De acordo com a
proposta, o trabalhador terá apenas três
meses, após o desligamento, para ingressar com ações. E os direitos a serem reivindicados só poderão ser retroativos há
dois anos, após o fim do contrato.
O projeto, de autoria do deputado
Mauro Lopes (PMDB-MG), tem duas
mudanças no âmbito judicial. Atualmente, o cidadão tem até dois anos para
entrar com processo judicial e pode reivindicar direitos descumpridos pelos últimos cinco anos.
Tem mais. Pela PEC, antes de recorrer à Justiça, os valores em litígio serão,
obrigatoriamente, debatidos por uma
CCP (Comissão de Conciliação Prévia)
– fórum extrajudicial formado entre representantes do trabalhador, do sindicato e da empresa. Medida que beneficia o
empregador, que pode adiar a instalação

ASSEMBLEIA HOJE NO SINDICATO

Conforme edital publicado no ultimo dia 08,
hoje haverá Assembleia Geral Extraordinária, no
auditório do Sindicato, as 17:00(dezessete horas), em
primeira convocação, e às 18:00(dezoito horas), em
segunda convocação, para discussão e deliberação
acerca da seguinte pauta: 1) Discussão e deliberação
acerca da Contribuição Sindical referente ao ano de
2018; 2) Discussão e deliberação sobre o prazo e forma do exercício do direito de oposição ao Desconto
da Contribuição sindical referente ao ano de 2018.
Aguardamos todos vocês!

AUMENTA ADESÃO CONTRA REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
da CCP e fazer o funcionário perder o
prazo para ingressar com ação judicial, já
que o limite será reduzido para três meses.

Mais ataques
A proposta atinge ainda outros direitos, como o aumento da jornada de oito
para 10 horas e aviso prévio de apenas 30
dias. A regra atual garante aviso proporcional ao tempo de contrato de trabalho.
Para cada ano, são acrescentados 3 dias,
com máximo de 90 dias.
Para os bancários, que tem convenção
coletiva unificada, ou seja, válida para
todo o país, o prazo é maior: de até 120
dias para aqueles acima de 20 anos de trabalho; 90 dias entre 10 e 20 anos; 75 dias
de 5 a 10 anos e 60 dias com até 5 anos
trabalhados.
Fonte: SBBA

Aumenta a adesão à greve nacional contra a reforma da Previdência que o ilegítimo e golpista Michel Temer (MDB-SP) quer aprovar a qualquer custo
ainda este mês. Se for aprovada, a reforma acaba
com a aposentadoria de milhões de brasileiros que
terão dificuldades para cumprir as novas regras que
Temer quer impor.
Em Itabuna, haverá manifestação na Praça Adami, no dia 19, a partir das 10h. Todos os trabalhadores estão convocados a lutarem pelo direito de terem
uma aposentadoria digna. (Portal Vermelho)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: PAULINHO

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio
(Dir. Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 (Oi); 3026-0084 (Vivo) • Endereço eletrônico: bancariositabuna@
bancariositabuna.com • Página na Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

