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SEXTA TEM CONFRATERNIZAÇÃO EM ITABUNA
Está chegando a hora da Confraternização dos Bancários 2018. Nosso
encontro será nesta sexta-feira (14), na
AABB de Itabuna, a partir das 21h.
“Foi um ano difícil e de muita luta.
Mas tivemos vitórias importantes
como a campanha salaria da categoria.
Por isso, aguardamos todos os bancários e bancárias neste evento que vai
fechar o ciclo de confraternizações
deste ano”, convidou Paulo Eduardo,
vice-presidente do Sindicato.

Além da banda Boogie Oogie, haverá a apresentação da banda Caput Rock e DJ.

PRAZO PARA CUMPRIR REQUISITOS
PARA O DELTA NA CAIXA
Os empregados da Caixa devem se ligar.
O prazo final para cumprimento dos requisitos exigidos para a ascensão no PCS (Plano
de Cargos e Salários) termina no dia 20 de
dezembro.
Diferentemente dos anos anteriores, em
2019, todos os bancários podem aumentar
em um delta os salários. Para tanto, é necessário se enquadrar nas exigências definidas
em negociação coletiva entre o banco e as
entidades representativas dos trabalhadores.
Uma das conquistas da mobilização dos
empregados, a promoção por mérito beneficia os trabalhadores, mas cerca de 20% ficaram de fora da progressão na carreira nos
últimos dois anos. Neste ano será diferente.
Entre as exigências, o funcionário deve ter
cumprido 8 horas dos cursos do programa
Agir Certo Sempre. Segundo o Acordo Coletivo de Trabalho, cada trabalhador tem até
seis horas dentro da jornada para realizar o
curso.
Este ano, a progressão está limitada a um
delta. As regras serão debatidas novamente
no primeiro trimestre de 2019 para a definição das regras para a progressão de 2020.
Uma das demandas é a previsão do 2º delta.
Fonte: SBBA

Aguardamos todos (as) vocês!
BRADESCO
Agência Camacan – Reforma sem ﬁm

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
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 em
CASAS LOTÉRICAS (AGENTES LOTÉRICOS),
CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E ASSEMELHADOS, sócios e não sócios, da base territorial deste Sindicato, nos municípios de: Almadina, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Coarací,
Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, Itajú do Colônia,
Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Itororó, Pau Brasil e Santa Cruz da Vitória, para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará dia 13 de dezembro de
2018, às 18h30min, em primeira convocação, e às
19h00min, 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. Discussão e deliberação sobre aprovação da Minuta de Reivindicações da Categoria dos empregados
em Casas Lotéricas (Agentes Lotéricos), Correspondentes Bancários e Assemelhados 2019, data-base 1
Já faz um tempo que a agência do Bradesde janeiro de 2019;
co em Camacan passa por uma adequação
aos novos padrões do banco. Os transtornos, 2. Autorização à diretoria para realizar negociações
como em qualquer construção, não são pe- coletivas, celebrar Acordos ou Convenção Coletiva
quenos para bancários e clientes. Redução de Trabalho, bem como Aditivos, bem como Condo espaço para o atendimento, poeira, odor venção/Acordo de PLR e, frustradas as negociações,
de produtos químicos, barulho, etc...
defender-se e/ou instaurar Dissídio Coletivo de TraDiante de uma dificuldade de caráter téc- balho, bem como delegar poderes para tanto;
nico, o serviço foi paralisado há aproximadamente dois meses. Enquanto isso, funcioná- 3. Outros assuntos de interesse da categoria profisrios e consumidores de produtos bancários sional.
se viram.
Itabuna (BA), 6 de dezembro de 2018.
Em dias de pico, o ambiente de trabalho é
JORGE BARBOSA DE JESUS
de grande constrangimento. Parece até uma
lata de sardinha.
PLANTONISTAS DE HOJE
Onde se encontra o tão propalado padrão Manhã: RICARDO
de atendimento?
Tarde: PAULINHO
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ATENÇÃO AO EXPEDIENTE BANCÁRIO NO FINAL DE ANO
As festas de fim de ano se aproximam
e, com isso, o funcionamento das agências bancárias muda em alguns dias.
Comunicado da Febraban (Federação
Brasileira de Bancos) esclarece o funcionamento das unidades no período.
No próximo dia 24, véspera de Natal,
as agências abrem para atendimento ao
público em horário especial, das 8h às
10h. Para quem tem contas a pagar é
bom se ligar no último dia útil do ano
para atendimento ao público. Será em 28
de dezembro, uma sexta-feira.
No dia 31 de dezembro, os bancos

não abrem para atendimento. Mas, a população pode utilizar os canais alternativos. Vale
lembrar que os carnês e contas de consumo, a
exemplo de água, energia e telefone, vencidos
no feriado podem ser pagos sem multa no dia
útil seguinte. Uma dica para quem não quiser
cair no esquecimento é agendar os pagamentos.

CGPAR ATACA FUNDOS DE PENSÃO DAS ESTATAIS
Os participantes dos fundos de pensão
precisam ficar alerta. Não basta os ataques
contra as autogestões de saúde. Com a
publicação da resolução número 25 da
CGPAR, o governo quer estabelecer novas diretrizes para os planos de benefícios
de previdência complementar das estatais.
A resolução da CGPAR recomenda,
dentre outros prejuízos, limitar a 8,5%
da folha de salário de participação para
a contribuição normal do patrocinador a
novos planos de benefícios. Ainda determina que as estatais só patrocinem novos
planos de contribuição definida, como é
o caso do REG/Replan Não Saldado na
Caixa. As empresas federais que patrocinam planos nesta modalidade devem
apresentar ao governo proposta de alteração nos regulamentos com uma série de
condições em até 12 meses.
Os planos submetidos ao saldamento,
como o REG/Replan Saldado, não serão
afetados pela resolução CGPAR 25. De
acordo com a resolução CGPAR 23 (sobre
autogestões de saúde) e a nova resolução,
quem entrar através de concurso público
no banco não terá direito ao Saúde Caixa,
nem ao plano de previdência de contribuição variável e nem os 12% de contribuição da patrocinadora.
As recomendações da resolução 25
também preveem a aprovação das propostas de alteração nos regulamentos dos
planos nos órgãos internos de governança dos fundos de pensão. Na Funcef, por

exemplo, é necessário aprovação no Conselho
Deliberativo por maioria simples, sem o uso do
voto de minerva (apenas com voto de ao menos
um conselheiro eleito).

Polêmicas da resolução 25 da CGPAR

DIREITOS HUMANOS SÃO DEIXADOS
DE LADO O PAÍS

Os casos de violência e discriminação preocupam,
principalmente no atual momento de retrocessos vivido no Brasil, onde muitas vezes os direitos humanos são deixados de lado. O país registra em torno
de 153 assassinatos por dia e 71,5% dos crimes são
motivados pelo racismo, segundo Atlas da Violência
de 2018.
Ao ignorar leis que tornam a liberdade, educação,
segurança e igualdade social direitos obrigatórios a
todos, diversos aspectos desandam e são alarmantes,
como as ocorrências de preconceito e discriminação. Levantamento do Grupo Gay da Bahia aponta
que a cada 19 horas, uma pessoa é morta vítima de
lgbtfobia. O Brasil ainda possui a 5ª maior taxa de
feminicídio no mundo.
Além da violência, outro fator que preocupa é
que 55 milhões de brasileiros vivem na pobreza, segundo dados do IBGE em 2018, e 2,5 milhões de
crianças e adolescentes não estão matriculadas em
escolas. Absurdo.
Os dados confirmam a necessidade de lembrar o
Dia Internacional dos Direitos Humanos, comemorado ontem, 10 de dezembro. A data alerta a importância de o governo adotar políticas públicas e
leis para punir efetivamente o descumprimento da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que
completou 70 anos este mês. (SBBA)

O movimento sindical está atento aos prejuízos da resolução 25 da CGPAR publicada na
sexta-feira (07/12). Uma das polêmicas contidas é que a diretoria executiva da empresa estatal deve propor ao Conselho de Administração
a transferência de gerenciamento dos ativos
dos planos de benefícios quando verificar a
“não economicidade de manutenção da administração do plano” nas condições vigentes.
Ou seja, com a medida, ficará mais fácil a retirada de patrocínio. Também induzirá a terceirização da gestão de bilhões em patrimônio dos
trabalhadores, caso as condições e custos dos
planos não caibam mais nos novos parâmetros.
Os planos de benefício definido estão claramente ameaçados, a exemplo do Reg/Replan
Não Saldado da Funcef. São alvos as principais
garantias como correção pela tabela salarial da
patrocinadora, suplementação sempre ajustada, pois agora se desvincula do benefício do
RGPS.

Para discutir a minuta de reivindicações específica dos funcionários do Bradesco, fechamento
de agências e de postos de atendimento (PA), funcionários e a direção do Bradesco se reúnem hoje
(11/12). O encontro será em São Paulo.
A preocupação maior da COE (Comissão Nacional de Empregados) é porque o Bradesco anunciou
que irá fechar 300 agências, sendo 150 ainda este
ano e as outras 150 em 2019. Por isso, a discussão
sobre garantia de emprego é fundamental.

Fonte: SBBA

Fonte: SBBA

BRADESCO SE REÚNE COM
FUNCIONÁRIOS HOJE

