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SINDICATO VISITA AGÊNCIAS DO BRADESCO EM ITABUNA
Com o objetivo de discutir sobre a Campanha Salarial de 2018, os diretores do Sindicato e da Federação dos Bancários da Bahia
e Sergipe se reuniram com os bancários do
Bradesco Urbana (Praça Adami) e da Cinquentenário (antigo HSBC) na manhã de
ontem (24).
Na conversa, os diretores reafirmaram que
a unidade da categoria será ponto chave para
essa campanha salarial. Até o momento, os
banqueiros não assinaram o pré-acordo que
garante a ultratividade da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) válida até 31 de
agosto.
“Todos já estão cansados de saber que os
bancos só visam o lucro em detrimento a
saúde dos bancários. Devemos estar unidos
nesta campanha salarial para não perdemos

nossos direitos que foram conquistados
com muita luta. A união é a nossa estratégia de enfrentamento. Direitos ou greve!”,
afirmou Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Hoje haverá nova rodada de negociação
sobre emprego, em São Paulo. A categoria
deve ficar atenta e mobilizada. Na mesa da
semana passada, a Fenaban se esquivou de
todas as questões sobre saúde e a rodada
de hoje (25) é a última antes da negociação
do dia 1º de agosto, quando uma proposta
global deve ser apresentada ao Comando
Nacional. Vale destacar que a data-base
dos bancários é 1º de setembro.

BRASIL TEM MAIS DE 60 MILHÕES DE ENDIVIDADOS
Os brasileiros estão mais endividados. Esse
é um dos muitos resultados do golpe de 2016
e da política de austeridade do governo Temer.
O número de endividados no país chega a 63,6
milhões, ou seja, 40,3% da população adulta,
segundo levantamento da Serasa Experian.
O governo prometeu emprego com a reforma trabalhista e, caso acontecesse, esperava
que a economia fosse alavancada, mas é crise
atrás de crise, um PIB irrisório e desemprego
em níveis recordes. Resultado: pessoas sem
condições de quitar os débitos.
As dívidas bancárias, como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos, apresentaram a maior alta, crescimento de 7,62%. Em
segundo lugar ficaram as contas básicas, como
água e luz (6,69%), apontam o SPC Brasil e a

CNDL.
Em média, cada CPF possui quatro dívidas, totalizando R$ 4.426,00 por pessoa. A
faixa etária mais inadimplente é de adultos
entre 36 e 40 anos, com 47,3% dos brasileiros endividados. Entre os idosos, o endividamento cresceu mais. Em junho, 35%
das pessoas acima de 61 anos estavam com
contas atrasadas.
Fonte: SBBA

HOJE TEM ATO NACIONAL EM
DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS
Bancários e bancárias de todo o país se unem
no Dia de Luta em Defesa dos Bancos Públicos e
dos Planos de Saúde das estatais. Em Itabuna, a
mobilização acontece a partir das 10h, em frente à Caixa Econômica, na Av. Cinquentenário,
Centro.
Em todo o país, os funcionários das estatais
vestirão branco para sinalizar o dia da mobilização que denuncia o ataque aos acordos coletivos
e aos direitos dos trabalhadores.

Contamos com a presença de todos!

FINALMENTE O BNB NEGOCIA
AMANHÃ

Depois de marcar o calendário de negociações
e furar, o Banco do Nordeste finalmente marcou a segunda rodada. Se a direção da empresa
mantiver a palavra, o encontro acontece amanhã
(26/07), a partir das 14h, em Fortaleza.
Antes, às 11h, a Comissão Nacional dos Funcionários do BNB realiza uma reunião preparatória. A intenção é afinar os debates e traçar estratégias a fim de garantir avanços na mesa.
Vale destacar que a segunda negociação deveria ter ocorrido no dia 12 de julho, mas foi desmarcada. Agora, é esperar que a empresa tenha
compromisso e mostre vontade em atender as
demandas.(SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: AMAURY
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