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A diversidade deu a tônica na marcha que
abriu o Fórum Social Mundial em Salvador.
Cerca de 15 mil pessoas de diversos lugares do
mundo, religiões, costumes se encontraram
na praça do Campo do Grande, na tarde de
ontem (13/03), para mostrar a resistência dos
oprimidos diante do conservadorismo que
avança de maneira desenfreada.
O Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região esteve presente no ato, denunciando
o estrago que o neoliberalismo faz à categoria
bancária.
O Fórum Social Mundial promove o debate democrático entre experiências e ideias,
além de facilitar a articulação de entidades e
movimentos populares na construção de uma
nova ordem internacional, menos opressiva e
mais humanizada.

As eleições na Funcef acontecem no
mês de abril. Neste ano, a votação poderá
ser feita somente pela internet. Mas, para
poder votar, o eleitor precisa ter uma senha
cadastrada na área de autoatendimento.
Existem três chapas na disputa, que
elegerá três diretores, dois participantes do
Conselho Deliberativo (e seus suplentes) e
um participante do Conselho Fiscal e suplente.
O Sindicato apoia e indica o voto na
Chapa 3 do Participante – Caixa Pública,
Funcef Forte, composta por pessoas que

Ao contrário do Encontro de
Davos, voltado unicamente para o
mercado, que tanto contribui para
as desigualdades e privilégios, o FSM
representa a vez e a voz dos que resistem. Uma rica convergência de
culturas que, durante uma semana,
transforma Salvador na capital mundial dos que acreditam em um novo
mundo é possível. (SBBA)

*Confira as fotos e vídeos no Facebook
do Sindicato.

sempre estiveram engajadas na defesa
dos empregados do banco.
Se você ainda não fez seu cadastro,
não deixe para depois. Veja, abaixo,
como criar sua senha ou alterá-la e outras possibilidades de acesso no autoatendimento. (Contraf)

Os empregados da Caixa aguardam o atendimento da solicitação do Movimento Sindical de antecipação do pagamento da segunda parcela da PLR
(Participação nos Lucros e Resultados). A data limite, conforme o ACT (Acordo Coletivo de Trabalho),
é 31 de março.
A PLR é fruto da mobilização dos trabalhadores
e do movimento sindical. A Caixa começou a pagar
o benefício em 2004. Além disso, o banco público
distribui, desde 2011, 4% do lucro líquido entre todos os empregados, que corresponde à PLR Social,
conquistada na campanha salarial de 2010.
Os bancários da Caixa tiveram creditados no
último dia 20, retroativos a janeiro, os reajustes da
promoção por mérito. Benefício renovado ano após
ano desde a campanha salarial de 2007. Os deltas
agregaram aumento de 2,34% nas remunerações do
Plano de Cargos e Salários. De 87.635 trabalhadores do banco, em 31 de dezembro de 2017, 83.985
eram promovíeis. Destes, 72.128 (85,9%) receberam
deltas. (SBBA)
CENTRAIS NA LUTA - As centrais sindicais, inclusive a CTB, vão elaborar um documento que sintetize os
anseios dos trabalhadores e aponte uma saída para o enfrentamento à crise imposta pelo governo Temer. A previsão é de lançamento do documento no sábado (17).
A decisão pela criação da nova agenda foi tomada
em reunião com as centrais, na sexta-feira (9), no Dieese. Entre os objetivos, também está a sustentação do
movimento sindical, seriamente ameaçado pela política
de Temer. (SBBA)
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