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ANIMAÇÃO TOMA CONTA DO FORRÓ DE CABO
A RABO EM ITABUNA
A animação e o espírito de São João
tomaram conta do Forró de Cabo a Rabo
– O arrasta-pé dos bancários, na última
sexta-feira (15), em Itabuna. A festa que
foi realizada na AABB, contou com a
presença de bancários e familiares num
arraia pra lá de animado.
“Foi uma excelente festa com o clima
de São João que é tradição na região.
A categoria compareceu e abrilhantou o
evento que foi feito especialmente para
eles”, declarou Liamara Bricídio, diretora do Sindicato.
A primeira banda a tocar foi o Forró do Karoa, que levou os convidados
a invadirem a pista de dança. Em seguida, foi a vez de Zabumbahia, que além
de tocarem grandes sucessos da banda,
puxou a grande quadrilha, coordenado
pelos puxadores.
“Nós pensamos em todos os detalhes.

Desde as comidas típicas, o licor, a decoração, as bandas e também os puxadores de quadrilha, que animaram a categoria numa brincadeira tradicional e divertida. Muito obrigado a
todos que compareceram e fizeram essa festa
bonita”, agradeceu Jorge Barbosa, presidente
do Sindicato.
O próximo encontro do Forró de Cabo a Rabo
será na cidade de Camacan, na próxima quinta-feira (21). Vocês não podem perder!

*Confira as fotos e os vídeos na página do
Sindicato no Facebook (Bancários Itabuna).

AÇÕES GREVE GERAL DE 28 DE ABRIL
O Sindicato dos Bancários de Itabuna
ajuizou ações contra a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste com o objetivo de obter o valor arbitrariamente descontado pelos bancos, num
flagrante desrespeito ao direito de greve.
Obtivemos sentenças favoráveis na 1ª Instância e aguardam julgamento no TRT. Disponibilizamos os números dos processos:

Caixa – 000469-56.2017.5.05.0464
BB – 000488-62.2017.5.05.0464
BNB – 000499-91.2017.5.05.0464

BANCÁRIO DEVE CORRER PARA
ADERIR AO SANTANDERPREVI

O funcionário do Santander deve ficar esperto.
De forma unilateral, ou seja, sem conversa com o
movimento sindical, o banco fez mudanças no plano de previdência complementar e o SantanderPrevi
será fechado para novas adesões. Mas, para efetivar
a medida, o banco precisa do sinal verde da Previc.
Portanto, quem ainda não aderiu ao atual plano
deve correr.
Segundo comunicado da empresa, não haverá mudanças para os atuais participantes ativos e assistidos
doo plano de benefícios. Já os novos funcionários terão de aderir ao plano de previdência aberto SBPrev
(PGBL e VGBL), administrado pela Icatu Seguros.
Por se tratar de uma previdência de mercado, as
condições do SBPrev são bem piores, onde as taxas
cobradas pelos bancos e seguradoras reduzem as reservas dos participantes e comprometem o benefício
futuro. Enquanto que a previdência fechada tem melhores resultados no longo prazo, onde há a participação na gestão dos verdadeiros donos dos recursos,
além de custos de administração menores, sem fins
lucrativos.
Desde que o banco comunicou a mudança, o movimento sindical cobra abertura de negociação, para
entender melhor o processo que tem como principal
objetivo excluir os participantes da gestão da entidade. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: ETINGER
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