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PARTICIPE DA PESQUISA SOBRE A CAMPANHA SALARIAL
A campanha salarial bate à porta e o Sindicato quer saber quais são as prioridades
da categoria neste ano. Os diretores já entregaram a consulta para preenchimento. É
de fundamental importância a participação
dos trabalhadores.
A intenção é saber quais assuntos devem
fazer parte da pauta de reivindicações que
será definida durante a Conferência Nacional, entre 8 e 10 de junho, em São Paulo.
Portanto, quanto mais bancário participar,
mais democrática será a minuta a ser entregue à Fenaban (Federação Nacional dos
Bancos).
Entre as questões, as três principais prio-

ridades para a campanha salarial e o posicionamento do bancário sobre o projeto
de lei que autoriza a abertura das agências aos sábados. A reforma trabalhista
também está na consulta.
Recolheremos a consulta preenchida
até a próxima sexta-feira (11) para tabulação dos resultados.

REFORMA TRABALHISTA ESTÁ SUBORDINADA À CONSTITUIÇÃO
A reforma trabalhista não pode ser
aplicada aos processos ajuizados antes de
11 de novembro de 2017, data que entrou
em vigor a Lei nº 13.467/2017. A decisão
foi tomada na plenária do Congresso
Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho (Anamatra). Uma boa notícia.
A expectativa é de que os juízes sigam a
orientação.
Depois de muito debate, foi definido
a reforma só pode ser aplicada de acordo
com a Constituição Federal. Portanto, os
pontos que ferem os dispositivos da Carta Magna do Brasil não devem ser aceitos
pelos magistrados.
Os participantes foram unânimes ao
afirmar que a reforma não está acima
da Constituição. Outra importante definição é sobre a contribuição sindical.
Esporte - A diretoria de esporte planeja para o próximo dia 26/05 mais um
Torneio dos Bancários em nosso Clube.
Por isso, chamem seus colegas e organizem suas equipes. Haverá premiações,
som ao vivo e muita disputa!

Segunda a Anamatra, o recolhimento
obrigatório só pode ser extinto por lei
complementar e não por uma lei ordinária.
Sobre honorários advocatícios, a
Constituição garante que pessoas pobres
têm direito a assistência jurídica integral
e gratuita, mas se cada um dos que perderem um processo contra o empregador tiver de pagar honorários advocatícios, esse direito estaria sendo retirado.
Fonte: SBBA

CALENDÁRIO DO FORRÓ DOS
BANCÁRIOS 2018

Preparem-se!
A maior temporada de forró vai começar!
30 de Maio – Camacan
Local: Restaurante e Churrascaria Sal e Brasa
Atração: Trio Iracema
1º de Junho – Coaraci
Local: AABB
Atração: Xô Te Amar com Serginho do Acordeon
8 de Junho – Ibicaraí
Local: Clube dos 40
Atração: Forró Genuíno
15 de Junho – Itabuna
Local: AABB
Atrações: Forró do Karoá e Zabumbahia
PREJUÍZO - A quatro meses da eleição presidencial
de outubro próximo, o cenário político eleitoral permanece embaçado para governistas e oposição. A indefinição sobre a situação de Lula impede que direita e
esquerda tracem uma estratégia objetiva de ação. Atrapalha até mesmo a confirmação de nomes de candidatos. Na confusão, os setores progressistas saem perdendo. O golpismo, com o controle das instituições, o
apoio do mercado e da mídia, leva vantagem. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: RICARDO
Tarde: PAULINHO
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