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HOJE TEM DUAS ASSEMBLEIAS NO SINDICATO. PARTICIPEM!

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

Duas demandas importantes dependem
da aprovação dos bancários e bancárias de
nossa base. A partir das 18h, no auditório
do Sindicato, os bancários deverão decidir
sobre:
1. Eleição dos Delegados a 20ª Conferência Interestadual dos Bancários da Bahia – Banco do Nordeste S/A.
e Sergipe.
É de fundamental importância a par2. Eleição do Delegado ao 24º Con- ticipação dos trabalhadores. Contamos
Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
gresso Nacional dos Funcionários do BNB com a presença de todos!
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 de
PESQUISA SOBRE A CAMPANHA SALARIAL ATÉ AMANHÃ
FINANCEIRAS da base territorial deste Sindicato,
Os bancários têm até a amanhã (11)
para a Assembleia Geral Extraordinária que se repara responder a Consulta da Campanha
alizará dia 14 de maio de 2018, às 17h30min, em
Nacional dos Bancários 2018, que foi entreprimeira convocação, e às 18h00min, em segunda
gue pelos diretores do Sindicato e enviada
convocação, no endereço à Av. Duque de Caxias, 111
por email para os bancários da nossa base.
– Centro – Itabuna - BA, para discussão e deliberação
A intenção é saber quais assuntos deacerca da seguinte ordem do dia:
vem fazer parte da pauta de reivindicações
que será definida durante a Conferência tionário, pois é de fundamental im1. Discussão e deliberação sobre aprovação da
Nacional, entre 8 e 10 de junho, em São portância sabermos quais demandas pauta de reivindicações da categoria dos financiários
Paulo. Portanto, quanto mais bancário par- abordaremos na Conferência Nacional. 2018, inclusive sobre participação nos lucros e resulticipar, mais democrática será a minuta a Portanto, recolheremos a consulta pre- tados e eventual convenção coletiva aditiva;
ser entregue à Fenaban (Federação Nacio- enchida até a amanhã (11) para tabula2. Autorização à diretoria da entidade para realinal dos Bancos).
ção dos resultados. Participem!
zar negociações coletivas, celebrar convenção coletiva
Não deixem de responder ao quesde trabalho, inclusive de PLR, bem como convenção
coletiva aditiva e, frustradas as negociações, defenLIMITADO PAGAMENTO DE BOLETO ACIMA DE R$ 10 MIL
der-se e instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem
A partir de 28 de maio, os boletos com
como delegar poderes para tanto;
valor acima de R$ 10 mil não poderão ser
pagos em dinheiro, segundo decisão do
3. Deliberação sobre desconto a ser feito nos saCMN (Conselho Monetário Nacional).
lários dos empregados em razão da contratação a ser
A notícia é boa para os clientes porque
realizada.
os bancos não poderão mais se recusar a
receber pagamentos em espécie abaixo do
Itabuna (BA), 9 de maio de 2018.
valor estipulado pelo órgão. Como até en- de R$ 10 mil.
Outra determinação é que os bancos
tão não havia regras, cada empresa adotava
JORGE BARBOSA DE JESUS
terão que estabelecer comunicação entre
o limite que queria.
Presidente
si
quando
um
boleto
emitido
por
outra
A intenção do CNM também é aperfeiçoar mecanismos de controle de pre- instituição for pago em dinheiro. Para
PLANTONISTAS DE HOJE
venção à lavagem de dinheiro. Dados do que as organizações financeiras se adapManhã: EVERILDO
Banco Central mostram que, atualmente, tem, a nova regra entra em vigor 11 de
Tarde: SÔNIA
cerca de 1,7% dos boletos têm valor acima março de 2019. (SBBA)
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