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BB SE DIZ DISPOSTO A NEGOCIAR COM OS BANCÁRIOS

A primeira negociação entre o Banco do
Brasil e a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil foi positiva porque abriu a perspectiva de a instituição aceitar a proposta de assinatura do pré-acordo
para manter a ultratividade da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho) e a validade
da convenção para todos os funcionários,
inclusive os chamados hipersuficientes.
Durante a mesa, que aconteceu na sexta-feira (29/06), em São Paulo, o BB afirmou
estar disposto a negociar os pontos de pauta

de reivindicações dos trabalhadores. A
empresa propôs estabelecer mesas específicas para discutir alguns temas, como
segurança e saúde do trabalhador; teletrabalho; e escritórios digitais.
Sobre a Cassi, no entanto, a instituição financeira se negou a debater o assunto nas mesas de negociações específicas da campanha salarial e disse preferir
discutir no fórum da governança da Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil.

PRIMEIRA MESA DE NEGOCIAÇÃO DA CAIXA SERÁ 13 DE JULHO
A primeira rodada de negociação específica com a Caixa Econômica Federal para
a Campanha Nacional dos Bancários 2018
será realizada na sexta-feira (13), em São Paulo. A minuta de reivindicações dos trabalhadores foi entregue à Federação Nacional dos
Bancos (Fenaban) no dia 13 de junho pelo
Comando Nacional.
A pauta específica dos empregados da
Caixa foi construída ao longo de vários meses, sendo consolidada no 34º Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa Econô-

mica Federal, realizado nos dias 7 e 8 de
junho.
Dentre os temas a serem debatidos na primeira reunião, está a questão da assinatura
do pré-acordo com a garantia da ultratividade. (Contraf)

BC - O presidente do Banco Central, Ilan
Goldfajn, defende a continuidade das reformas neoliberais na economia brasileira, que
tanta desigualdade social tem causado à nação, como justificativa para manutenção da
inflação baixa a médio e longo prazos.
Goldfajn era economistachefe e sócio do

Itaú, banco que apoiou o golpe de 2016.
Defende a reforma da Previdência, para
entregar setor tão lucrativo à iniciativa
privada. É o papel sujo que faz à frente
do BC. A reforma da Previdência, só beneficia o grande capital, inclusive o sistema
financeiro. (SBBA)

SINDICATO ENCERRA A TEMPORADA
DE FORRÓ EM COARACI

Chegou ao fim a temporada 2018 do Forró de
Cabo a Rabo – O arrasta-pé dos bancários, na última
sexta-feira (29/06), na cidade de Coaraci. Foram
quatro excelentes edições que contou com a participação da categoria, amigos e familiares.
“Estamos muito satisfeitos com as edições do
forró deste ano e esperamos que os bancários
também tenham se divertido em nossos encontros. É sempre muito bom encontrar nossos colegas nessas ocasiões”, comentou Jorge Barbosa,
presidente do Sindicato.
A atração musical, em Coaraci, foi a banda regional Xô te amar, que colocou os bancários pra
dançar na AABB da cidade.

BNB: REALIZADA PRIMEIRA
NEGOCIAÇÃO
A primeira negociação com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) dentro da Campanha Nacional Unificada dos Bancários 2018, na semana
passada, teve a assinatura do Acordo do Ponto
Eletrônico dos funcionários do Banco, uma luta
antiga da categoria, que já dura 15 anos. O encontro aconteceu na sede do Centro Administrativo do BNB, em Fortaleza.
Esse acordo celebrado do Ponto Eletrônico do
BNB é sugestão de vários colegas do Banco, ao
longo de anos, onde cada bancário e bancária
deu sua contribuição, coroando o trabalho do
Movimento Sindical.
Fonte: SEEB CE
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: PAULINHO
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