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FENABAN RECEBE PAUTA E MARCA NEGOCIAÇÃO
PARA O DIA 28
Começou oficialmente a campanha
salarial dos bancários. No início da tarde de ontem (13/6), o Comando Nacional entregou a pauta de reivindicações
da categoria aos representantes da Federação dos Bancos (Fenaban), que agendou a primeira rodada de negociação
para o dia 28 de junho.
O encontro aconteceu na sede da
entidade patronal, em São Paulo, com a
presença de dirigentes das federações e
principais sindicatos de todo o país que
entregaram também as pautas específicas dos funcionários do Banco do Brasil, Caixa e BNB.
Fruto de intensos debates em todo
o país, a minuta com as reivindicações

dos bancários foi aprovada pelos delegados e delegadas da 20ª Conferência Nacional no último
domingo (10/6) e referendada nas assembleias
em todas as bases sindicais do país.
No documento, a categoria reivindica reajuste com reposição da inflação e aumento real de
5% nos salários e outras verbas desta natureza,
manutenção da mesa única de negociações entre bancos públicos e privados, dos empregos e
dos direitos assegurados na Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT). (Feeb Ba/Se)

AMANHÃ TEM FORRÓ EM ITABUNA

O Forró de Cabo a Rabo – O arrasta-pé dos
bancários vai aterrissar amanhã, na AABB de
Itabuna, a partir das 20h. As bandas Forró do
Karoá e Zabumbahia vão animar a festa e tocar o melhor do forró nordestino e ninguém
vai ficar parado.
Haverá comidas típicas, decoração junina,
muito arrasta-pé e muita animação.

Você não pode perder!
Bancário sindicalizado não paga pois
terá o nome na lista da recepção e poderá levar um acompanhante.
Esperamos vocês!

ITABUNA CONTRA O FEMINICÍDIO!

Acontece hoje (14), a partir das 10 horas, na Praça
Adami, um ato em protesto ao feminicídio da comerciaria Maria Aparecida Reis, assassinada na ultima
sexta-feira (8), pelo ex-namorado.
Com uma taxa de 4,8 assassinatos em 100 mil mulheres, o Brasil está entre os países com maior índice
de homicídios femininos: ocupa a quinta posição em
um ranking de 83 nações, segundo dados do Mapa
da Violência 2015 (Cebela/Flacso).
O Mapa da Violência 2015 (Cebela/Flacso) é uma
referência sobre o tema e revelou que, entre 1980 e
2013, 106.093 brasileiras foram vítimas de assassinato. Somente em 2013, foram 4.762 assassinatos de
mulheres registrados no Brasil – ou seja, aproximadamente 13 homicídios femininos diários.
Além de grave, esse número vem aumentando –
de 2003 a 2013, o número de vítimas do sexo feminino cresceu de 3.937 para 4.762, ou seja, mais de
21% na década.
Racismo e violência: homicídio de negras aumenta
54% em 10 anos
O Mapa da Violência 2015 também mostra que
a taxa de assassinatos de mulheres negras aumentou
54% em dez anos, passando de 1.864, em 2003, para
2.875, em 2013. Chama atenção também que no
mesmo período o número de homicídios de mulheres brancas tenha diminuído 9,8%, caindo de 1.747,
em 2003, para 1.576, em 2013.
Feminicídio é o assassinato de uma mulher pela
condição de ser mulher. Suas motivações mais usuais são o ódio, o desprezo ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres,
comuns em sociedades marcadas pela associação de
papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso
brasileiro.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: EVERILDO
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