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RETIRADA DE DIREITOS PODE AMPLIAR CASOS
DE LER/DORT NA CATEGORIA

Desde o ano 2000, o 28 de fevereiro
marca o Dia Internacional de Conscientização sobre as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares
Relacionados ao Trabalho (Dort).
Consideradas a segunda maior causa de
adoecimento no trabalho, as LER/Dort são
uma questão de saúde pública mundial. Na
categoria bancária, cerca de 30% dos trabalhadores afastados por doença sofrem desse
tipo de enfermidade, decorrente da atividade profissional.
A reforma trabalhista e a terceirização
ilimitada podem aumentar os casos de acidentes e adoecimentos ocupacionais. Um
dos pontos da reforma trabalhista que pode
agravar a situação é a falta de controle da

jornada de trabalho para os empregados que exercem a função remotamente, ou seja, de casa.
O que mais afeta os bancários - Os
principais impactos da reforma trabalhista incluem remuneração, permitindo o parcelamento da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) em mais de
duas vezes; não garante a incorporação de gratificações devido à ocupação
temporária de cargo de chefia ou comissionado; modifica o conceito de remuneração, retirando da composição
itens como diárias para viagem, ainda
que excedam 50% do salário-base, ajuda de custo, prêmios e abonos, o que
amplia a parcela da remuneração sobre
a qual não incidirão encargos trabalhistas e previdenciários.
As formas de contratação também
podem ser modificadas, já que a reforma permite a terceirização sem limites;
o contrato temporário e intermitente;
o teletrabalho ou home office mediante regras informais, e a “pejotização”.
Fonte: SP Bancários

COMANDO REFORÇA A IMPORTÂNCIA DOS SINDICATOS
O fim da obrigatoriedade de homologação das rescisões nos sindicatos traz
prejuízos para os trabalhadores, que estarão à mercê dos patrões. Reunidos em
São Paulo, ontem (28/02), o Comando
Nacional dos Bancários definiu que vai
realizar uma campanha junto à categoria
para reforçar a necessidade e a importância das entidades neste momento.
A representação dos bancários também vai abrir negociação com a Fenaban
(Federação Nacional dos Bancos) para
reverter o posicionamento que alguns
bancos têm adotado na hora das resci-

sões.
Outro ponto de pauta foi a contribuição sindical. O Comando orienta que seja
aprofundado o debate com a categoria sobre a sustentação financeira das entidades
como forma de viabilizar a luta. (SBBA)

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL:
HOJE É O ÚLTIMO DIA PARA APRESENTAÇÃO
DE CARTA DE OPOSIÇÃO
De acordo com o Edital de Convocação de Assembleia Geral realizada em 15 de fevereiro (anexo) e a deliberação, ficou estabelecido que o prazo para apresentação
de carta para oposição a Contribuição Sindical seria de
dez dias úteis, expirando hoje 1º de março de 2018.
Diante da insegurança jurídica acerca do poder autorizativo da assembleia, a diretoria do Sindicato busca as
cartas de adesão. Contudo, a Fenaban expediu circular
informando que os bancos só devem proceder o desconto
da Contribuição Sindical de quem apresentar expressa
autorização.
Por outro lado, tribunais regionais do trabalho vêm
se posicionando no sentido de que a assembleia possui
poderes de permitir a contribuição sindical dos trabalhadores.
Alertamos que o fim da Contribuição Sindical obrigatória fez parte da Reforma Trabalhista de Temer e tem
como objetivo minar e até liquidar com a vida das entidades sindicais, sobretudo, das federações e confederações.
E, logicamente, dificultar a organização das lutas dos trabalhadores.
O inimigo do trabalhador não é o Sindicato. O algoz
do trabalho é a exploração capitalista que gera o arrocho
salarial, a liquidação de direitos e o desemprego.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2018
O Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 14.358.204/0001-03, Registro Sindical nº
118.036/67 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos
os empregados em bancos comerciais, bancos de investimentos,
financeiras, cadernetas de poupança, cooperativas de créditos,
telemarketing bancário, cartões de crédito, factoring, leasing, promotoras de vendas, crédito direto ao consumidor, prestadoras de
serviço bancário, agencias de fomento ou de desenvolvimento e
outros trabalhadores que prestem serviços relacionados com a atividade bancária, associados ou não, que prestam serviços na base
territorial deste Sindicato, nas cidades deAlmadina, Barro Preto,
Buerarema, Camacan, Coarací, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna,
Itajú do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Itororó, Pau Brasil
e Santa Cruz da Vitória no estado da Bahia, para a Assembleia
Extraordinária Específica que se realizará no dia 15 de fevereiro
de 2018, às 17:00(dezessete horas), em primeira convocação, e às
18:00(dezoito horas), em segunda convocação, no Auditório do
Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, situado na Avenida
Duque de Caxias, 111, Centro, Itabuna, Bahia, 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.
Itabuna (BA), 6 de fevereiro de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
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