EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXV - Nº 6166 - QUINTA-FEIRA, 12 DE JULHO DE 2018

SINDICATO REALIZA MANIFESTAÇÃO A FAVOR DA CCT EM ITABUNA

Em frente à agência do Bradesco da Praça Siqueira Campos em Itabuna, diretores
do Sindicato dos Bancários com apoio da
Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe, da União da Juventude Socialista (UJS)
e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), realizaram manifestação pela manutenção dos direitos da categoria e em defesa da Convenção Coletiva
de Trabalho (CCT).
A Convenção Coletiva de Trabalho
(CCT) da categoria, assinada em 2016 e
que garantiu por dois anos todos os direitos dos bancários, deixa de valer em 31 de
agosto de 2018. E o desmonte trabalhista
extinguiu o princípio da ultratividade, por
meio do qual as cláusulas de um acordo va-

liam até a assinatura de outro. Assim, estão
em risco Vale Alimentação e Refeição, PLR,
licenças maternidade e paternidade, cláusulas
de saúde e segurança, férias, jornada, horas
extras e tantos outros direitos.
“Os banqueiros já estão implementando
itens da famigerada reforma trabalhista que
provoca inúmeros prejuízos para os trabalhadores. Resta para o movimento sindical bancário mobilizar a categoria para fortalecer a
campanha salarial e organizar uma greve pela
manutenção dos direitos. A participação da
categoria será fundamental para as conquistas
das nossas reivindicações”, afirma Jorge Barbosa, presidente do Sindicato dos Bancários
de Itabuna e Região.

POR UM PAÍS MELHOR, CENTRAIS
FAZEM ATOS NO DIA 10
O projeto neoliberal posto em prática após o
golpe jurídico-midiático-parlamentar de 2016 levou o país ao colapso. Cortes abruptos em programas sociais e em áreas fundamentais como saúde
e educação, declínio no mercado de trabalho, inclusive com mudanças prejudiciais na legislação
trabalhista. Pela retomada do desenvolvimento
nacional, as centrais sindicais fazem protesto no
dia 10 de agosto.
O dia de mobilização terá como diretrizes a luta
contra o desemprego, a defesa da aposentadoria e
o repúdio aos preços abusivos dos combustíveis.
As categorias devem fazer manifestações e fortalecer a resistência.
No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas estão
desempregadas. Faltam oportunidades de empregos formais, com garantias. Ao mesmo passo, o
custo de vida aumenta. Luz, água, gás de cozinha,
combustível. Os preços sobem. Se para quem tem
salário no fim do mês é difícil, é muito pior para
quem não tem de onde tirar dinheiro. (SBBA)

FIQUEM DE OLHO: HOJE E AMANHÃ TEM NEGOCIAÇÕES
Os bancários devem ficar ligados e mobilizados nos próximos dois dias, quando serão
retomadas as negociações com os bancos. A
mesa com a Fenaban (Federação Nacional dos
Bancos), que conta com a participação de todas as empresas, é a primeira, hoje (12/07), em
São Paulo.
BNB também realiza a segunda rodada nesta quinta-feira, em Fortaleza. A instituição saiu
na frente e até agora é a única que tem o calendário definido. As discussões sobre a pauta
específica acontecem nos dias 26 de julho, 13
e 23 de agosto.
Nesta semana tem ainda as negociações específicas com os demais públicos. Banco do

Brasil faz a segunda rodada amanhã (13).
Caixa também, mas neste caso, é o primeiro encontro. Os dois acontecem em São
Paulo.
A expectativa do Comando Nacional
dos Bancários é de que Fenaban e bancos públicos assinem um pré-acordo que
garanta a ultratividade, ou seja, amplie a
validade da atual Convenção Coletiva de
Trabalho até que uma nova seja firmada.

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: SÔNIA
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