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FENABAN FORÇA A RADICALIZAÇÃO DOS BANCÁRIOS
Os bancos têm sido, disparadamente, os
maiores e principais beneficiados com a grave
crise política e econômica que o país atravessa
desde o golpe jurídico-parlamentar-midiático
de 2016.
Na realidade, não há crise para o sistema
financeiro. Ano passado, as cinco maiores
organizações bancárias em operação no país
registraram lucro líquido de R$ 79,4 bilhões.
Mesmo assim, os banqueiros têm sido insensíveis e inflexíveis na mesa de negociação.
Decorridas cinco rodadas de conversações da
campanha salarial, a Fenaban não apresentou
nada de concreto. A enrolação está irritando
os bancários. O clima na categoria é de revolta.
Na intensa mobilização do Sindicato, que
tem feito visitas às agências cotidianamente, o
sentimento de deflagração de uma greve forte

para forçar os bancos a negociarem, pode
ser notado em todas as unidades.
A assembleia-geral de quarta-feira
(08/08), às 17h30, no auditório do Sindicato, pode aprovar indicativo de paralisação, caso na rodada do dia anterior
a Fenaban não apresentar uma proposta
global à pauta de reivindicações entregue
pelos bancários.
Fonte: SBBA

HOJE É A TERCEIRA RODADA COM O BNB
A terceira rodada de negociação entre
a Comissão Nacional dos Funcionários
e a direção do Banco do Nordeste do
Brasil é hoje (06/08). A expectativa é
que a instituição apresente alguma proposta satisfatória. A reunião foi confirmada para 14h, em Fortaleza (CE).
Como o funcionalismo cobrou respostas sobre o PCR (Plano de Cargos e
Remuneração) e o reajuste feito de forma unilateral do Camed, no último encontro, espera que o banco se posicione

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.358.204/000103, Registro Sindical nº 118.036/67 por seu
presidente abaixo assinado, convoca todos os
empregados em estabelecimentos bancários dos
bancos públicos e privados, associados e não associados, da base territorial deste Sindicato, para
a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 08/08/2018, às 17:30(dezessete horas
e trinta minutos), em primeira convocação, e às
18:00(dezoito horas), em segunda convocação,
no Auditório do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, situado na Av. Duque de Caxias,
111 – Centro – Itabuna – BA, para discussão e
deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Avaliação e deliberação sobre contraproposta a ser apresentada pela FENABAN na reunião
de 07/08/2018, à pauta de reivindicações entregue em 13/06/2018;
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades durante o dia 10/08/2018.
Itabuna (BA), 2 de agosto de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

em relação às pendências.
As discussões devem ser retomadas sobre a contratação de mais bancários, reivindicação antiga
do movimento sindical, e melhoria das condições de trabalho nas agências do BNB.(SBBA)

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: PAULINHO
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