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QUANDO O TRABALHADOR GANHA, A ECONOMIA SE FORTALECE
Os ganhos dos bancários na Campanha
2018 – dos quase 500 mil trabalhadores
de bancos públicos e privados em todo o
Brasil – terão forte impacto na economia
do país. Somente o reajuste de 5% nos
salários da categoria representa acréscimo
anual de cerca de R$ 2,5 bilhões na economia. O mesmo vale para os vales alimentação e refeição: um impacto adicional de
R$ 384 milhões em um ano.
Em âmbito nacional a PLR conquistada injetará por volta de R$ 7,036 bilhões
no mercado, nos próximos 12 meses. Já
com a antecipação do pagamento, em 20
de setembro, o será de cerca de R$ 3,190
bilhões.

Na sequência da assinatura com a Fenaban, os bancários também assinaram os
acordos específicos dos bancos públicos. Os
bancários de bancos públicos serão os únicos
funcionários públicos a terem aumento real.
Fonte: Contraf

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO É UMA LUTA DE TODOS
O Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, começa com uma informação preocupante. O assédio moral
adoece e mata. Os bancários sabem disso. A categoria é a terceira em número
de suicídios no país, atrás dos policiais e
médicos. Quando se trata de afastamento
por problemas psicológicos decorrentes
do trabalho, os bancários da Bahia pulam
para o primeiro lugar.
Dados do Ministério Público do Trabalho revelam que, se antes os trabalhadores
eram afastados em decorrência das LER/

Dorts, hoje o assédio é o principal motivo. O
relatório aponta que 78% das denúncias feitas
contra os bancos no Estado entre 2012 e 2014
são decorrentes da prática.
Uma realidade perversa e pouco conhecida
pela sociedade.(SBBA)

BNB ASSINA ACORDO ADITIVO AMANHÃ
A assinatura do acordo específico entre a direção do Banco do Nordeste e a Comissão de
Empresa dos Funcionários acontece amanhã
(05), em Fortaleza. O aditivo conta com alguns
avanços, inclusive a realização de concurso público ainda neste ano.
A regra para o reajuste salarial, do piso e demais benefícios, como a PLR (Participação nos
Lucros e Resultados), é a mesma da Fenaban
- 5% que representa a reposição da inflação

3,82% mais aumento real de 1,18%).
O acordo a ser assinado garante ainda
flexibilidade do atual modelo da licença
para acompanhamento de filho menor de
14 anos ao médico para até 16h, a depender da jornada do funcionário, aumento
de 80% para 100% no adiantamento
emergencial para afastados por licença-saúde e parcelamento facultativo de férias
em até três períodos. (SBBA)

EDITAL ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
ESPECÍFICA

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 empregados
do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, associados ou não, na base territorial deste Sindicato,
para a Assembleia Extraordinária Específica que
se realizará no dia 11/08/2018, às 17h30min, em
primeira convocação, e às 18h00min, 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 pauta:
1. Discussão e deliberação sobre a proposta apresentada para celebração do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT), com vigência 2018/2020 com o
Banco Santander (Brasil) S/A, Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho FENABAN 2018/2020;
2. Discussão e deliberação sobre a proposta apresentada para celebração do Termo de Compromisso – Aditivo ao ACT 2018/2020;
3. Discussão e deliberação sobre a proposta apresentada para celebração do Acordo Coletivo de
PPRS (exercícios 2018 e 2019) do Banco Santander
(Brasil) S/A que, inclusive, trata da autorização do
desconto a ser efetuado em função da negociação
coletiva realizada.
Itabuna(BA), 4 de setembro de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: RICARDO
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