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ANIMADA CONFRATERNIZAÇÃO EM ITABUNA
Depois de cinco edições de sucesso
nas cidades de nossa base, chegou a vez
de Itabuna sediar a Confraternização
dos Bancários 2018.
O evento, que foi realizado na AABB
da cidade, contou com bancários, estagiários, prestadores de serviço, amigos e
familiares da categoria numa noite especial.
“Foi um excelente encerramento das
nossas atividades festivas. Muito bom
encontrar nossos colegas num ambiente
descontraído e com boa música”, afirmou Paulo Eduardo, vice-presidente do
Sindicato.
A diversidade musical foi um dos pontos altos da festa. A Banda Boogie Oogie
animou a pista de dança com sucessos
nacionais e internacionais que foram
destaques no cenário musical: Bee Gees,
Gloria Gaynor, Roupa Nova, dentre outros grupos, foram homenageados pela
banda que realizou uma verdadeira montanha russa musical.

Em seguida, a banda Caput Rock homenageou o melhor do Rock Nacional como Cazuza,
Frejat, Barão Vermelho e Legião Urbana.
Por fim, um DJ tomou conta da pista de dança com o melhor da Dance Music.
“Estamos muito felizes e honrados com a presença de todos nesta noite. Foi realmente muito
especial para nós, pois, o ano nos proporcionou
várias derrotas no cenário político, mas a categoria se mostrou unida e disposta ao enfrentamento. A resistência será a palavra de ordem
no próximo ano. Vamos a luta!”, declarou Jorge
Barbosa, presidente do Sindicato.
*Confira as fotos e os vídeos do evento na
página do Sindicato no Facebook.

CURSO ONLINE FORA DO EXPEDIENTE
É HORA EXTRA

O empregado que fizer curso online fora do expediente tem direito a hora extra, mesmo se não for
de participação obrigatória. Este é o entendimento
da Primeira Turma do TST (Tribunal Superior do
Trabalho).
Os ministros acreditam que quando o curso for
exigido para a promoção na função, o tempo usado
pelo empregado deve ser configurando como à disposição da empresa, portanto, tem de ser compensado.
No caso julgado pela turma, uma bancária ingressou com ação contra a empresa requerendo pagamento de horas extras por conta de cursos preparatórios realizados pela internet, que eram requisito
para promoção na carreira.
A Justiça do Trabalho rejeitou, em primeira e segunda instância, os pedidos por considerarem que o
curso era facultativo. A funcionária recorreu ao TST,
que entendeu que o curso era critério para promoção de função, por isso, não pode ser considerado
facultativo. Ainda cabe recurso da decisão ao próprio tribunal e ao Supremo Tribunal Federal. (SBBA)

NÍVEL SUPERIOR NÃO GARANTE EMPREGO QUALIFICADO
Engana-se quem pensa que a política de
austeridade atingiria apenas a população
mais carente. A classe média também sente.
Ter diploma, por exemplo, já não garante
muita coisa no mercado de trabalho, sobretudo depois da terceirização irrestrita e da
reforma trabalhista.

Pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostra que a economia não
está gerando vagas compatíveis ao aumento
Os atletas do Baba de Domingo, homenagearam
da escolaridade e mais de um terço dos trabaontem
a diretora do Sindicato, Lívia Franco, no enlhadores com nível superior completo está em
contro realizado ontem (16), no Clube dos Bancários.
função que exige menos qualificação. (SBBA)
Parabéns a Lívia e a todos os atletas pela singela
*Matéria completa no Site!
homenagem!
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