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COMANDO ORIENTA REJEIÇÃO DA PROPOSTA DA FENABAN.
HOJE TEM ASSEMBLEIA!
Insuficiente e incompleta. Esta é avaliação
do Comando Nacional dos Bancários sobre
a proposta de reajuste pelo índice da inflação
para os salários, PLR, vales e demais verbas
econômicas, apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) ontem (7), em
São Paulo.
O Comando orienta que os bancários rejeitem a proposta nas assembleias que serão
O Comando orienta ainda que os
realizadas hoje (8), em todo o país. Na base de bancários participem das atividades do
Itabuna, a assembleia será realizada no audi- Dia do Basta, que acontece na próxima
tório do Sindicato, a partir das 17h30.
sexta-feira, 10 de agosto, em todo o país.

PROPOSTA DA CAIXA NÃO CONTEMPLA NEM A METADE DO ACT ATUAL
A Comissão Executiva dos Empregados
cobrou insistentemente, mas a direção da
Caixa não apresentou uma proposta razoável
para as reivindicações dos funcionários, na
rodada de negociação realizada ontem (7),
em São Paulo. O proposto pela empresa não
contempla nem a metade do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) atual.
Na mesa, a Caixa informou que nas
questões econômicas segue a Fenaban, mas
não garante a PLR social. Além disso, não
deu resposta a temas como incorporação de
função, ATS, isenção de anuidade e tarifas
bancárias, ausências permitidas, jornada,
suplementação do auxílio doença, adicional
insalubridade e bolsas de estudo.
A proposta não contempla sequer a negociação permanentes e todos os GTs referente
Hoje, 08 de agosto, data que a comerciária Maria Aparecida completa dois meses de assassinada, em
mais um ato de feminicídio, tem a
Marcha Nem uma a menos – Basta
de feminicídio.
A concentração está marcada para
as 15h, no Jardim do Ó, e contará
com a participação de diversas entidades da sociedade civil e órgãos
de proteção à mulher. Participem!

a saúde trabalhador, Funcef e Saúde Caixa.
Em relação Saúde Caixa, chegou ao ponto
de propor uma cláusula na qual obriga os
empregados a referendar a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de
Administração de Participações Societárias
da União CGPAR.
A proposta da Caixa deve ser avaliada pelos empregados nas assembleias de hoje (8).
Uma nova reunião ficou agendada para o dia
17 de agosto, após a negociação com a Fenaban.(Feeb Ba/Se)

SANTANDER JOGA DURO!
A administração do
Santander está jogando duro na cobrança
do cumprimento das
metas. São interpelações diárias através de
audioconferências e telefonemas.
Um verdadeiro assédio para que em plena crise, quando os órgãos governamentais estimam o
crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de,
no máximo 1,5%, com a acentuada queda no consumo, os bancários façam milagres e aumentem
a venda de todos os produtos além de captarem
mais e mais depósitos a vista e em poupança.
Uma verdadeira tarefa hercúlea!
Como o bancário não é nenhum semideus, não
é a toa que tantos são acometidos por doenças psicossomáticas e psicológicas.

BRADESCO - DE VOLTA AS FILAS
QUILOMÉTRICAS

Mais uma vez, no período de pagamento dos benefícios e pensões do INSS, clientes e usuários do
Bradesco são surpreendidos por longas filas que levam até uma hora para o atendimento.
Na última segunda-feira (6), tinha até gente sentada no chão.

Clientes, usuários e bancários merecem respeito!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CRISTIANE
Tarde: SÔNIA
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