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HOJE TEM ASSEMBLEIA NO SINDICATO
Os trabalhadores das casas financeiras
devem comparecer às 18h ao Sindicato, em
Assembleia Geral Extraordinária, para discussão e deliberação acerca das seguintes
ordens do dia:
1. Discussão e deliberação sobre aprovação da pauta de reivindicações da categoria
dos financiários 2018, inclusive sobre participação nos lucros e resultados e eventual como delegar poderes para tanto;
convenção coletiva aditiva;
3. Deliberação sobre desconto a ser
2. Autorização à diretoria da entidade feito nos salários dos empregados em rapara realizar negociações coletivas, celebrar zão da contratação a ser realizada.
convenção coletiva de trabalho, inclusive de
Contamos com a presença de
PLR, bem como convenção coletiva aditiva
todos (as)!
e, frustradas as negociações, defender-se e
instaurar dissídio coletivo de trabalho, bem

BANCOS MUDAM HORÁRIO NOS JOGOS DO BRASIL
As agências bancárias vão alterar o horário de atendimento ao público durante os
jogos da seleção brasileira, durante a Copa
do Mundo da Rússia.
O comunicado foi dado pela Febraban
(Federação Brasileira dos Bancos) nesta sexta-feira (11/05), depois de circular enviada
pelo Banco Central.
Nos dias em que o Brasil entrar em campo às 9h, as unidades bancárias devem abrir
das 13h às 17h (Fuso de Brasília). O horário
vale para todas as capitais e o interior.
Nos jogos marcados para as 11h, as
agências abrem das 8h30 às 10h30. Fecham
“NOVA CLT” - A nova legislação trabalhista está em vigor há apenas seis meses,
mas os prejuízos já são inúmeros. Para tentar reverter o quadro, uma primeira versão
do Estatuto do Trabalho foi apresentada
no Senado. O objetivo é implementar uma
espécie de nova CLT, com regras para regulamentar a área trabalhista.
O texto se divide em duas partes. Na
primeira estão os capítulos que abordam

CALENDÁRIO DO FORRÓ DOS
BANCÁRIOS 2018

30 de Maio – Camacan
Local: Restaurante e Churrascaria Sal e Brasa
Atração: Trio Iracema
1º de Junho – Coaraci
Local: AABB
Atração: Xô Te Amar
8 de Junho – Ibicaraí
Local: Clube dos 40
Atração: Forró Genuíno
15 de Junho – Itabuna
Local: AABB
Atrações: Forró do Karoá e Zabumbahia

LOTÉRICAS VÃO PASSAR A ATENDER
CLIENTES DO BNB
para a partida e reabrem às 14h, encerrando o expediente às 16h. Horário
vale para todo o país.
Quando a seleção canarinho entrar
em campo às 15h, o atendimento será
das 9h às 13h. Os bancos devem anexar
avisos nas unidades com antecedência
mínima de 48 horas. (SBBA)
temas como práticas análogas à escravidão, medidas contra a discriminação e
jornada de trabalho, além de proteção às
mulheres e às pessoas com deficiências,
crianças e adolescentes.
A segunda parte ainda não está consolidada e vai receber propostas do TST
(Tribunal Superior do Trabalho) sobre o
funcionamento do Judiciário.
Fonte: SBBA

O cliente bancário no Brasil é tratado com total
descaso. Ao invés de ampliar a rede de unidades, o
BNB vai transferir serviços para as Lotéricas.
A medida expõe o cidadão, já que os locais não
contam com a segurança de uma agência e transfere
o trabalho do bancário para um terceirizado, que
não tem os mesmos direitos e já trabalha sobrecarregado.
Pelo acordo feito entre BNB e Caixa, os usuários poderão efetuar saques de até R$ 1,5 mil,
consultar saldo e pagar boletos bancários de até
R$ 700,00, especialmente para os participantes dos
programas de microcrédito urbano e rural, Crediamigo e Agroamigo.
Encarado como benefício, a verdade é que a
medida é uma forma de evitar a abertura de novas
agências do BNB, o que geraria empregos.(SBBA)
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