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NEGOCIAÇÃO DE HOJE É DECISIVA PARA OS BANCÁRIOS
Agora é tudo ou nada! Depois
da enrolação na reunião da última sexta-feira (17), o Comando
Nacional dos Bancários deu um
ultimato aos bancos, que prometeram apresentar uma proposta
global à pauta de reivindicação
da categoria na rodada de negociação marcada para hoje, 21 de
agosto, a partir das 14h, em São
Paulo.
Esta não será apenas mais uma reunião da
campanha, uma vez que ficou acordado, que
o encontro só vai se encerrar quando houver
uma proposta completa ou a negociação chegar a um impasse. Seja qual for o desfecho, o
resultado será levado às assembleias, para que
os bancários definam os rumos da campanha.
“Não dá para esperar, chegamos ao nosso
limite! Já tivemos sete rodadas de negociação,
e até o momento a Fenaban só apresentou
uma proposta incompleta, que não garantia
aumento real nos salários, emprego e nem os
direitos contido na Convenção Coletiva de
Trabalho. Proposta esta, que foi rejeitada por
unanimidade pela categoria”, ressaltou o presidente da Federação Bahia e Sergipe, Hermelino Neto, que integra o Comando Nacional
dos Bancários.

Hoje tem Twittaço
Os bancários de todo o Brasil realizam
hoje (21), às 12h, um twittaço para cobrar
da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) uma proposta global que garanta o
emprego e os direitos conquistados pela
categoria. A mesa de negociação terá início às 14h, na qual o Comando Nacional
dos Bancários espera que seja apresentada
uma proposta decente, prometida pelos
banqueiros desde 1º de agosto.

LUCRO DA CAIXA BATE R$ 6,6 BILHÕES
NO SEMESTRE

Enquanto demora a apresentar proposta completa na mesa de negociação na campanha salarial, a Caixa divulga lucro de R$ 6,655 bilhões
no primeiro semestre de 2018. Crescimento de
63,3% na comparação com o ano passado.
O resultado foi o melhor da história para um
semestre e demonstra que a empresa pode atender
as reivindicações dos empregados. No segundo trimestre deste ano, a lucratividade da instituição foi
de R$ 3,464 bilhões, 33,9% maior do que o mesmo período de 2017. Se comparar com o primeiro
trimestre, quando alcançou R$ 3,2 bilhões, houve
alta de 8,6%.
A Caixa ainda obteve 15,4% de retorno sobre o
patrimônio líquido médio, o termômetro de rentabilidade, no primeiro semestre de 2018. Avanço
de 6,3 pontos percentuais contra o registrado um
ano antes.(SBBA)

SÁBADO TEM TORNEIO DIA DOS BANCÁRIOS NO CLUBE
Em comemoração ao Dia do Bancário, 28
de agosto, o Sindicato promove no Clube, o
Torneio Dia dos Bancários, que será realizado
neste sábado (25), às 9h, e contará com cinco
equipes inscritas: Bradesco (duas), Caixa, BB e
Santander.
Para que haja uma melhor organização, os
bancários devem obedecer à seguinte programação:
As equipes disputarão entre si com o tempo
estimado de 15 minutos cada jogo, no entanto,
para que este tempo seja cumprido, as equipes
devem comparecer ao Clube até às 8h30. Caso

haja atraso no começo da competição, o tempo
de cada jogo passará de 15 para 10 minutos.
Portanto, os bancários que irão disputar o torneio devem chegar no horário determinado.
Os bancários que ainda não se inscreveram
no Torneio e queiram participar, devem procurar o diretor de Esporte do Sindicato, Wendel
Porto, para se inserir em alguma equipe.
Logo após a competição, haverá a entrega
das premiações da equipe campeã, artilheiro da
competição e melhor goleiro.
A animação do evento será da Banda Paulinho Xoxó. Todos estão convidados!
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