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PURA ENROLAÇÃO NA NEGOCIAÇÃO COM A FENABAN

Na terceira rodada de negociação entre
Fenaban e Comando Nacional dos Bancários, realizada ontem (19/07), em São
Paulo, a expectativa era de avanço sobre as
questões de saúde e condições de trabalho.
Mas, a Federação Nacional dos Bancos só
enrolou.
O Comando reivindicou diversos pontos. Para quase tudo, a Fenaban se esquivou. Sobre a cláusula 27, que trata de
estabilidades provisórias de emprego, a
representação dos trabalhadores solicitou
estabilidade de 60 dias para os bancários
que retornam do INSS e os bancos estão
demitindo antes de 15 dias. Assim, o empregado terá contado o tempo em que ficou afastado para efeito de aposentadoria.
Em relação à cláusula 29 - complementação de auxílio-doença previdenciário e
auxílio-doença acidentário, e a cláusula 25
(Programa de Retorno ao Trabalho), os representantes dos bancos informaram que
depois retorna sobre o assunto.
Sobre Programa de Desenvolvimento
Organizacional para a melhoria contínua
das relações de trabalho, previsto na cláusula 57, os bancos disseram que é um bom
exemplo que precisa avançar e promete
cumprir.
No que diz respeito à cláusula 58 – protocolo para prevenção de conflitos no ambiente de trabalho (adesão voluntária), a

Fenaban afirmou que precisa aprofundar o
conceito.
O adiantamento emergencial de salário
nos períodos transitórios especiais de afastamento por doença, cláusula 65, também
foi tratado. Os bancários sugeriram uma mudança na redação para evitar perdas, já que
os bancos queriam a exclusão do ponto.
Outro assunto sem resposta é a cláusula
67 – comissões paritárias –, assim como as
questões de segurança abordadas.
Presente na negociação, o presidente da
Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe,
Hermelino Neto, afirmou que o Comando
tratou sobre a necessidade do fim do assédio
moral, fim das metas e serviços médicos. “Os
bancos minimizaram e fogem da responsabilidade pelas doenças ocupacionais”.
A Fenaban utilizou bastante o argumento
de insegurança jurídica, sobretudo para as
questões que demandaram ações trabalhistas, a exemplo da gratificação de função e
cargo de confiança (que tem relação direta
com a 7ª e 8 horas). Fonte: SBBA

HOJE TEM SEGUNDA NEGOCIAÇÃO
COM A CAIXA

A Comissão Executiva dos Empregados e a
direção da Caixa se reúnem hoje (20/7), às 9h,
em Brasília, para a segunda rodada de negociação
específica da campanha nacional 2018. Na pauta,
a continuidade dos debates sobre saúde e condições de trabalho, seguida das discussões sobre a
manutenção da Caixa 100% pública e nenhum
direito a menos.
Na primeira reunião, no dia 13 de julho, a
CEE–Caixa apresentou as reivindicações específicas dos empregados em relação a Saúde e Condições de Trabalho definidas no 34º congresso
Nacional dos Empregados da Caixa (Concecef),
realizado em junho. A Comissão cobrou a revogação da versão 41 do RH 184, o fim da Gestão
de Desempenho de Pessoas (GDP) e do descomissionamento arbitrário e, especificamente o
descomissionamento de gestantes. O Banco se
comprometeu a avaliar as questões.(Feeb Ba/Se)

TÁ NA REDE

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: RICARDO
Tarde: LIVIA
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VERSO CULTURAL
Torneio dos Bancários
Atenção bancários, em comemoração ao Dia do Bancário que é celebrado em Agosto, já estamos organizando
mais um Torneio no nosso Clube.
Organizem suas equipes e fiquem atentos aos dias e
horários das competições que iremos divulgar em breve!
Aguardem!

HUMOR
Conversa de pé de balcão:
O individuo olha para o outro e comenta:
- Cara você é igualzinho a minha sogra, a
única diferença é o bigode!
- Mas eu não tenho bigode!
- Mas minha sogra tem.

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

CLASSIFICADOS
- Vendo: Caminhonete F.1000 (92/93), com motor turbo de fábrica, ar,
vidro elétrico, cor branca. Contato: (73) 98852-2153.
- Vendo: Apartamento com ¾, sendo uma suíte, duas salas, copa, cozinha, sala de jantar, banheiro social, duas salas; Terreno com aproximadamente 200m², com escritura individual e garagem para 2 carros.
Rua Ramiro Nunes de Aquino, nº 442-A, bairro Pontalzinho. Contato:
99970-1030.
- Vendo: Casa com ¾, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social,
área na frente. Contato: 99125-6585.
- Vendo: Casa com 4/4, com duas suítes, garagem para 4 carros, piscina, dependência de empregada, sauna a vapor, com área na frente e
fundo com 200m², na rua 3, nº15, no loteamento Monte Líbano, bairro
São Roque. Contato: 99184-0884.
- Alugo: Apartamento no Conceição, próximo ao Jardim dos Eucalíptos. Apto. completo com ¾ (1 suíte), sala, cozinha, banheiro, área de
serviço e garagem. 3º andar com interfone e portão eletrônico. Valor:
R$ 850,00. Contato: Júnior Nogueira (73) 99177-7545.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 991128713.
- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro
Nova Itabuna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420
(Bira).
- Alugo: Dois apartamentos (1º e 2º andar) – frente, com 2/4, banheiro,
terraço, cozinha americana – Rua José Bonifácio, nº 143, Conceição.
Contato: (73) 98846-9577.

Banco

Agência

Data

BB

Itabuna

21.07

CEF

Itabuna

21.07

Gleidson Santos Vieira

BB

Itabuna

21.07

Kedson Oliveira Souza

Bradesco

Ibicaraí

21.07

Gilberto Batista Costa

BNB

Camacan

21.07

Bradesco

Camacan

22.07

Paulo Ferreira de Souza

CEF

Itabuna

23.07

Roberta Liliana C. Dias

Santander

Itabuna

23.07

BB

Itabuna

24.07

Santander

Itabuna

25.07

Antenor Bento da S. Neto

CEF

Brasília

26.07

Thiago Pereira dos Reis

CEF

Itabuna

26.07

Renato Antunes Brasil

Bradesco

Itororó

26.07

Eurivaldo Santos Batista

Bradesco

Itabuna

26.07

Marcos Antonio de Oliveira

BRadesco

Itabuna

26.07

Gerbinson C. S. Pinheiro
Reinaldo Teixeira L. Junior

Alberto Almeida Santana

Maria de Fátima M. Viana
Cristiano Teixeira Rodrigues

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (22)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão
QUARTA-FEIRA (25)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel

“Nunca se esquecem as lições aprendidas na dor.” - Provérbio africano

