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ASSEMBLEIA, AMANHÃ, ANALISA PROPOSTAS!
Após a Fenaban (Federação Nacional dos
Bancos) e os bancos públicos apresentarem uma
nova proposta ao Comando Nacional dos Bancários, na madrugada de domingo (26), o Sindicato convoca todos os trabalhadores da base
para a assembleia, que acontece amanhã (29), às
18h, no auditório do Sindicato.
Na ocasião, a categoria avalia as cláusulas
oferecidas pelos bancos. Além do reajuste de
5% para os salários e demais verbas, o que corresponde a aumento real de 1,18%, a proposta
mantém os direitos da atual CCT (Convenção
Coletiva de Trabalho).
Importante destacar que os benefícios corriam risco com a nova legislação trabalhista. A
Fenaban, inclusive, tentou retirar algumas conquistas da CCT, posicionamento seguido pelas
direções dos bancos públicos. Mas, a mobiliza-

LUCRO DOS BANCOS CRESCE 15%
EM TRÊS MESES

Os bancos passam ilesos pela crise na economia nacional. No segundo trimestre do ano
- abril a junho - o lucro líquido das cinco principais organizações financeiras do país atingiu R$
21,27 bilhões. Elevação de 15% ante o mesmo
período do ano passado.
No semestre, o balanço passa dos R$ 41,253
bilhões. O bom desempenho foi impulsionado
com o menor gasto com a inadimplência. Mas,
mesmo com a redução dos calotes e um lucro de
SINDICATO COMEMORA O DIA DO BANCÁRIO EM ITABUNA botar inveja, as organizações financeiras abusam
A categoria bancária
dos brasileiros.
foi recebida hoje, Dia do
Para se ter ideia, no ano passado, os bancos
Bancário, com um café
ganharam R$ 126,4 bilhões com a cobrança de
da manhã musical, no saserviços bancários. O dinheiro, no entanto, não
lão de eventos do Palace
Hotel, em Itabuna.
é revertido em melhorias. Pelo contrário.
O café da manhã que
As empresas enxugam o quadro de pessoal e
já virou tradição no calentransformam as agências em um verdadeiro caos.
dário da categoria teve a
Desde 2016, mais de 40 mil postos de trabalho
animação da dupla regioforam fechados, enquanto o número de clientes
nal Sérgio e Zanza, que prestigiou os partiA programação do dia do bancário cosobe. Resultado: funcionário sobrecarregado e
cipantes com o melhor da Música Popular meçou no sábado (25), com o Torneio Dia
Brasileira.
dos Bancários, que foi realizado no Clube doente.
O presidente do Sindicato, Jorge Barbo- e teve o time do Santander como campeão.
sa, avaliou positivamente o evento. “Nós
Mas a categoria deve se manter comprotivemos uma manhã muito especial por co- metida em comparecer a Assembleia de
memorar o dia do bancário e observar que amanhã, para apreciação da proposta da
a nossa categoria compareceu em peso ao Fenaban. Esperamos a presença de todos
evento. É uma excelente oportunidade de (as). **Confira as fotos do evento na página do Sindirever nossos colegas e desfrutar de um exce- cato no Facebook.
lente café da manhã acompanhada de boa PLANTONISTAS DE HOJE
música. Parabéns aos bancários e bancárias
Manhã: UILTON
pelo seu dia”, parabenizou Jorge.
ção da categoria fez as empresas recuarem.
Diante do cenário difícil, resultado
da política de austeridade que impõe
perdas aos brasileiros, o Comando Nacional orienta a aprovação da proposta.
No entanto, a decisão está nas mãos dos
trabalhadores, que devem participar em
peso da assembleia.(SBBA)

Tarde: CHICÃO
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