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CAIXA, BB E FENABAN NEGOCIAM AMANHÃ
A Fenaban (Federação Nacional dos Bancos)
volta a se reunir com o Comando Nacional dos
Bancários amanhã (17/08), em São Paulo. É a
sétima rodada de negociação desde que a campanha salarial teve início em junho.
Na última rodada, em 7 de agosto, a Fenaban
apresentou uma proposta muito distante do que
pode oferecer, ignorando o reajuste real de salários e a manutenção dos direitos que hoje constam na Convenção Coletiva de Trabalho.
Em resposta, os bancários rejeitaram a proposta em assembleias realizadas por todo o país.
Agora, o Comando Nacional espera que os bancos apresentem uma nova proposta completa,
com os pontos sobre saúde, segurança, melhores condições de trabalho, garantia de emprego,
igualdade de oportunidades.

Teses e Polêmicas
FORÇA SINDICAL FOI A FAVOR DO GOLPE E
DO GOVERNO TEMER

Importante destacar que no primeiro semestre o lucro dos bancos bateu
na casa dos R$ 28,3 bilhões. Isso sem a
Caixa. Negar as reivindicações, portanto, é um desrespeito.
Amanhã promete ainda mais discussões, com mais uma rodada com a Caixa e o BB. As negociações acontecem
tão logo a mesa da Fenaban termine.
Fonte: SBBA

DECISÃO SOBRE TERCEIRIZAÇÃO
ESTÁ NAS MÃOS DO STF

TODO APOIO A LUTA DOS
SERVIDRES MUNICIPAIS

Considerado um dos grandes males para
o mundo do trabalho, por precarizar ainda
mais o emprego, a lei da terceirização estará
em votação hoje no Supremo Tribunal Federal. O STF decide sobre uma questão que
tanto tem mobilizado os sindicatos de trabalhadores, ou seja, se todos os serviços de uma
empresa, inclusive a atividade fim, podem ser
terceirizados.
Aprovada em março do ano passado, sob
fortes protestos de influentes setores da sociedade, que temem as consequências negativas
sobre a qualidade dos serviços prestados por
empregados terceirizados, a lei da terceirização tornou-se ainda mais nociva com a nova
legislação trabalhista que entrou em vigor em
novembro último.(SBBA)

Servidores, ACS/ACE, Guarda Municipal
e professores na resistência contra o projeto
que altera o Regime Jurídico do funcionalismo público municipal.
A ocupação à Câmara Municipal começou
na segunda (13), quando o plenário começava a votar, nas comissões técnicas, parecer favorável à mudança do regime jurídico.
Na avaliação dos sindicatos, os servidores
perderão direitos adquiridos ao mudar do regime celetista para estatutário, principalmente porque o projeto do governo municipal,
embora modificado no Legislativo, não prevê
garantias.
O Sindicato dos Bancários expressa sua
solidariedade a todos os trabalhadores e trabalhadoras que resistem e lutam pela manutenção de seus direitos!
#Lutar&Ocupar&Resistir

A Força Sindical é uma criação dos escritórios
da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo). Os patrões agruparam antigos pelegos
da ditadura militar para criar uma pseudo central
sindical em oposição ao renascente movimento
sindical autentico e classista dos anos 80, produto
de uma enorme mobilização operária e que cresceu conquistando vitórias das oposições sindicais
contra o peleguismo ligado aos patrões e à ditadura militar.
Desde o começo esteve sob a direção da máfia
que controla o Sindicato dos Metalúrgicos de São
Paulo, que não passou por nenhum processo de
renovação e contou até com intervenção do Ministério do Trabalho da ditadura militar, para
impedir a vitória da combativa oposição sindical
metalúrgica (MOMSP) que dirigiu várias lutas importantes da categoria, há vários anos essa “central” é comandada pelo deputado golpista “Paulinho da Força” (também presidente do partido
Solidariedade), aliado de Eduardo Cunha, Aécio
Neves e Michel Temer e está totalmente a serviço
dos interesses da direita e do ataque dos golpistas
aos trabalhadores.
Isso ficou evidente durante a campanha a favor
do impeachment, quando seu principal dirigente, que é também deputado federal, votou pela
aprovação da derrubada da presidenta eleita e fez
campanha pelo golpe ao lado de Eduardo Cunha
(PMDB), Aécio Neves (PSDB) e outros.
Quem não se lembra, em 2016, dos militantes
da Força Sindical a gritar: “Eduardo Cunha, guerreiro do povo brasileiro”.
A Força Sindical, juntamente com a escória
direitista que toma conta do País, é responsável
direta pelos ataques promovidos contra a população pelo governo Temer, como a PEC 95 (congelou por até 20 anos os investimentos públicos nas
áreas sociais: saúde, educação, segurança, transporte), a terceirização, a Reforma Trabalhista e a
Reforma da Previdência.
Não é à toa que Paulo Pereira, presidente da
Força Sindical, é candidato a deputado federal
pelo Solidariedade de São Paulo, em coligação
com o PSDB de Geraldo Alckmin.
Fonte: Acervo das causas operárias
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VERSO CULTURAL
Solidariedade

HUMOR
O pai e o filho estavam se preparando para ir
pescar, e o pai pergunta:
— Filho, está pronto para a diversão?
O filho responde:
— Estou, mas a gente não ia pescar antes?

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

BNB

Camacan

17.08

Santander

Itabuna

17.08

Gerson Henrique da S. Filho

CEF

Itabuna

18.08

Flávio Oliveira Cardoso

Itaú

Itabuna

19.08

Fabiano Ferreira da S. Jr.

Bradesco

Itabuna

19.08

BB

Itabuna

20.08

Anderson de Andrade Rocha
Wendel Rodrigues Porto

CLASSIFICADOS

Gildemar Santos de Oliveira

- Vendo: Apartamento com ¾, sendo uma suíte, duas salas, copa, cozinha, sala

Fernanda Correia Santana

Bradesco

Itororó

21.08

de jantar, banheiro social, duas salas; Terreno com aproximadamente 200m²,

Gilmar Brito da Silva

Bradesco

Itabuna

21.08

com escritura individual e garagem para 2 carros. Rua Ramiro Nunes de Aqui-

Wiviane Santana Reis

Bradesco

Camacan

22.08

no, nº 442-A, bairro Pontalzinho. Contato: 99970-1030.

Daniel Santos de Oliveira

CEF

Salvador

22.08

- Vendo: Casa com ¾, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social, área na

Jonathas Silva Pitanga

Bradesco

Itabuna

23.08

frente. Contato: 99125-6585.

Helton Oliveira de Castro

BB

Salvador

23.08

Valdemar Oliveira Filho

CEF

Itabuna

23.08

Horácio Silvino de Matos

BNB

Itabuna

23.08

Jaqueline Amaral F. de Almeida

CEF

Itabuna

23.08

- 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.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do
Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 99112-8713.
- 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.
- Vendo: Chalé na Praia dos Leçóis (Após a Ilha dos Desejos), com um quarto
(reversível para dois), sala ampla, banheiro, cozinha e área de serviço. Contato:

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (19)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Lívia

(73) 98833-8895.
- Alugo: casa na Rua do Prado, 372 Bairro Conceição. Contendo
Garagem, sala, cozinha, 2 quartos sendo 1 suíte, banheiro social e área de
serviço. Contato: Marta (73) 9157-4357 / 98801-5765.

QUARTA-FEIRA (22)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão

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

