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BANCOS APRESENTAM PROPOSTA DE REAJUSTE DE 5%
Depois de muito enrolar e pressão intensa
do Comando Nacional dos Bancários e de toda
a categoria, a Fenaban finalmente apresentou
uma proposta final. Neste sábado (25/08), durante a décima rodada de negociação, a Federação Nacional dos Bancos propôs reajuste de
5% (aumento real de 1,18% sobre uma inflação
do INPC projetada em 3,78%) para salários e
demais verbas.
A proposta também garante a manutenção
dos direitos contidos na CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), para todos os trabalhadores
de bancos públicos e privados em todo o Brasil. A demanda é um dos principais pontos da
pauta de reivindicações da categoria, sobretudo,
após a nova lei trabalhista, que impôs o fim da

Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.358.204/0001-03,
Registro Sindical nº 118.036/67 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empreultratividade.
Desta forma, reajustes e direitos estão
mantidos inclusive para os hipersuficientes, ou seja, os bancários com salários superiores a R$ 11.291,60. A proposta prevê ainda acordo bianual. Para
2019, estão garantidos todos os direitos,
além da reposição total da inflação
(INPC) mais 1% de aumento real para
salários e demais verbas.(SBBA)

CAIXA RECUA E MANTÉM PLR SOCIAL E SAÚDE CAIXA
Foi uma negociação difícil. Uma das mais
complicadas dos últimos anos, mas, por fim,
na oitava rodada de negociação, realizada na
madrugada de ontem (26/08), a Caixa recuou
em cláusulas fundamentais e avançou na proposta garantindo a PLR Social e o Saúde Caixa
aos empregados.
Um dos pontos mais polêmicos o Saúde
Caixa, a direção da empresa garantiu a manutenção do modelo de custeio no qual os custos
administrativo e fiscal ficarão sob encargo do
banco. Além disso, 70% dos custos assistenciais também serão de responsabilidade da

Caixa.
Os empregados custearão o convênio
através da mensalidade de 2% sobre a
remuneração-base e 20% de coparticipação sobre o valor dos procedimentos
médicos, limitado a R$ 2.400,00 ao ano.
Com isso, os bancários arcarão com 30%
do custeio do Saúde Caixa.
Além disso, foi garantido que a implementação do teto de 6,5% da folha de
pagamento e proventos só serão implementadas a partir do exercício de 2021.

gados em estabelecimentos bancários dos bancos
públicos e privados, sócios e não sócios, da base
territorial deste Sindicato, para a Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará no dia
29/08/2018, às 18h00min, em primeira convocação, e às 18h30min, 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 a proposta apresentada pela FENABAN em 24/08/2018;
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades por prazo indeterminado;
3. Outros assuntos de interesse da categoria profissional.
Itabuna(BA), 27 de agosto de 2018.

MOBILIZAÇÃO GARANTE DIREITOS NO BANCO DO BRASIL
Depois de dias de espera, em decorrência da
mesa com a Federação Nacional dos Bancos, o
BB apresentou, na madrugada de ontem (26),
voltou atrás com relação ao intervalo de almoço e o banco de horas, dois itens que tinham
divergência.
Sobre o intervalo de almoço, aqueles com
jornada de oito horas poderão reduzir para 30
minutos, de forma facultativa. Já os bancários
de seis horas terão mantido o modelo atual,
sem registro de ponto. A mudança no interva-
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lo dos funcionários de seis horas será discutida ao longo do processo de negociação
permanente até que se tenha um entendimento, inclusive em outros bancos.
No caso de horas extras, o tempo mínimo de intervalo para quem tem jornada de
seis horas, poderá ser de 30 minutos. Diferente de como acontece atualmente, no
qual o funcionário é obrigado a fazer uma
hora de intervalo.

JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

ATENÇÃO!
Negociação com o BNB hoje, a
partir das 14h. Fiquem ligados!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: EVERILDO
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28 DE AGOSTO - DIA DO BANCÁRIO: CONFRATERNIZAÇÃO
Amanhã (28), Dia do Bancário, o Sindicato oferece à categoria um café da manhã musical, no
Palace Hotel, das 7h às 10h. Sergio e Zanza, dupla
regional, preparou um repertório especial para a
categoria.
“Nessa data especial e em meio à importância da
campanha salarial, é fundamental a união da categoria também nas comemorações. O dia do bancário é a celebração dessa união que garante, com
muita luta e muito suor, nossas conquistas. Por
isso, compareçam ao nosso café da manhã que foi
organizado especialmente para a categoria”, convidou Jorge Barbosa, presidente do Sindicato.
Portanto, todos estão convidados. Participem!

SANTANDER É O CAMPEÃO DO TORNEIO DIA DOS BANCÁRIOS
Foram partidas acirradas, com lances incríveis e gols marcados nos primeiros minutos das partidas. Assim foi o Torneio Dia dos Bancários, realizado
no sábado, no Clube, em Itabuna.
A competição que reuniu bancários em cinco equipes foi realizada em
pontos corridos, mas, para a surpresa de todos, a Caixa e o Santander empataram tanto na quantidade de pontos, quanto nos critérios de desempate
(saldo de gols marcados e sofridos), levando a competição entre as equipes
para uma partida suplementar, que foi decidida nos pênaltis.
A vitória ficou com a equipe do Santander que pela primeira vez venceu
a competição. O homenageado do dia, Nélio Vanderlei, diretor do Sindicato e aposentado pelo Bradesco, entregou o troféu à equipe, que teve Ikaro
com dois gols, da Caixa Econômica, como artilheiro, e Samir, do Santander, como melhor goleiro.
“Estamos muito felizes com a realização de mais este torneio que é uma
forma de confraternizar com nossos colegas bancários e celebrar o dia do bancário que é comemorado no dia 28”, celebrou Wendel Porto, diretor
do Sindicato e campeão no torneio pelo Santancer.
Após a entrega da premiação, Paulinho Xoxó e banda animaram o evento. Parabéns aos atletas!

***As fotos e os vídeos com os gols do torneio estão no facebook do Sindicato: Bancários Itabuna.

28 DE AGOSTO: DIA DOS BANCÁRIOS, DIA DE LUTA!
Foi no dia 28 de agosto, em 1951, que os bancários decidiram cruzar os braços para reivindicar um reajuste salarial 40%. Os bancos queriam dar apenas
20%.
Os índices oficiais do governo na época apontavam um aumento de 15,4%
no custo de vida. Os bancários refizeram os cálculos e o próprio governo teve
que rever seus índices, que saltou para impressionantes 30,7%. Depois de 69
dias de paralisação, os bancários conquistaram 31% de reajuste. Foi a maior
greve da história da categoria. O dia 28 de agosto passou a ser considerado
como o Dia do Bancário.

Importância da greve
Mas, além do reajuste, a greve de 1951 também fez surgir sindicatos de bancários em vários pontos do país. Assim, também é indiscutível a importância
da greve para a organização da luta da categoria, que de lá para cá obteve muitas outras conquistas e, inclusive, é a única do país com um Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) nacional.

Outro mérito da greve de 1951, foi a contestação dos dados oficiais
do governo. A partir desta contestação surgiram as bases para a criação
do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). (Contraf)

