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HOJE TEM ASSEMBLEIA NO SINDICATO
Os bancários e bancárias do Santander devem
comparecer hoje a Assembleia Geral Extraordinária, a partir das 17h30, para deliberar sobre a contratação do Perito Contábil a fim de
elaborar os cálculos referente ao Processo nº
0172500-66.2009.5.05.0463 Holanda Previ.
Contamos com a presença de todos (as)!

BANCO DO BRASIL AMEAÇA BANCÁRIOS QUE TÊM AÇÕES
NA JUSTIÇA
O Banco do Brasil, através da Diretoria
de Pessoas (Dipes), está coagindo bancários de todo o país a aderirem à jornada de
seis horas. O Movimento Sindical apurou
a existência de uma lista de funcionários
que ingressaram com ação requerendo sétima e oitava horas que estão sendo “convidados” a aderir à jornada de 6 horas.
Com essa medida, o banco pretende
evitar o aumento do passivo trabalhista
devido a uma discussão judicial sobre ilegalidade da jornada de trabalho individual. O Sindicato discorda dessa tese, pois
entende que existe um pré-contrato que
considera as 7ª e 8ª horas trabalhadas no
momento que o bancário recebe a função
comissionada.
Em face dessa situação, o banco tem
“ofertado” vagas de seis horas para a mesma comissão, mas com redução salarial,

DOMINGO TEVE TORNEIO NO CLUBE

A diretoria de esporte realizou no domingo (11)
um torneio como quadrangular de final de ano.
Participaram duas equipes do baba de domingo,
uma do baba de quarta-feira e uma do Santander.
O campeão foi o Time de Domingo. O artilheiro foi Renato, com três gols, do Time de Domingo
e o melhor goleiro foi o Thiago, do mesmo time.
A intenção é ampliarmos o evento no próximo
ano, com a participação de equipes de todos os
bancos.
Parabéns aos atletas!

CENTRAIS LANÇAM CAMPANHA EM
DEFESA DA PREVIDÊNCIA
ou para escriturário, com descomissionamento.
O Comando orienta os funcionários a buscarem assessoria jurídica, pois entende que essa
medida é uma coação que gera dano moral,
prejudicando inclusive a incorporação dessas
horas extras aos salários vincendos.
Essa medida é um exemplo de que o assédio
moral é institucionalizado na empresa e tem
origem no conselho diretor. Os bancários que
sofrerem qualquer pressão ou ameaça para mudar de jornada devem denunciar ao Sindicato.
Fonte: SP Bancários

HOJE TEM CONFRATERNIZAÇÃO EM ITORORÓ
A segunda Confraternização dos Bancários
2018 será realizada na cidade de Itororó, hoje,
na Churrascaria Souza, a partir das 20h30. A
atração musical será de Sergio e Zanza. Esperamos todos vocês!
13/11/18 - Itororó
Local: Churrascaria Souza
Atração: Sérgio e Zanza
Horário: 20:30

É necessário resistir contra as tentativas de acabar com a aposentadoria. Os representantes sindicais estão na luta. Com uma plateia de mais de 300
sindicalistas, foi lançada a Campanha Permanente
em Defesa da Previdência Pública e Seguridade Social, ontem (12), em São Paulo.
O governo eleito quer mudar o modelo solidário
com contribuição tripartite existente no Brasil para
um regime de capitalização que, na prática, entrega
o bilionário fundo previdenciário para ser gerido
pelas instituições financeiras. Ou seja, quem ganha
são os banqueiros.
O encontro também teve a participação do sindicalista chileno Mario Villanueva. O dirigente da
Confederação dos Profissionais da Saúde do Chile
apresentou um estudo sobre a Previdência Social
no país e o impacto negativo do regime de capitalização na vida da classe trabalhadora. Atualmente
os idosos recebem, em média, 1/3 do salário mínimo.
No encontro, foi definida uma agenda de mobilizações para este mês, que inclui um ato nacional
em defesa da Previdência pública e universal.
Fonte: SBBA
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