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CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO:
BRADESCO NÃO CONCEDE FOLGA ASSIDUIDADE
Uma das últimas conquistas dos bancários da rede privada foi a folga assiduidade. Contudo, tomamos conhecimento
que nas agências de pequeno porte, tal direito tem sido descumprido pela alegação
dos administradores que, diante de um
quadro reduzido, não tem como conceder o benefício. Um flagrante desrespeito
à Convenção, que tem força de lei.

O Torneio de Futevôlei que seria realizado no próximo sábado (23) será adiado para uma nova data.

NÃO HÁ CONSENSO SOBRE REFORMA
DA PREVIDÊNCIA

Abaixo, transcrevemos a Cláusula 24 – FOLGA ASSIDUIDADE, da CCT:
Os bancos concederão 1 (um) dia de ausência remunerada, a título de folga assiduidade, ao
empregado em efetivo exercício na data da assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho
e que não tenha nenhuma falta injustificada ao trabalho nos seguintes períodos:
a)
Fruição de 1º.03.2018 a 31.08.2019, relativamente à frequência de 1º09.2017 a
31.08.2018; e
b)
Fruição de 1º.03.2019 a 31.08.2020, relativamente à frequência de 1º09.2018 a
31.08.2019;
Parágrafo primeiro – Para gozo do benefício, o empregado deverá ter, no mínimo, 12 (doze)
meses de vínculo empregatício com o banco.
Parágrafo segundo – O dia de fruição nos períodos previstos nesta clausula será definido
pelo gestor em conjunto com o empregado.

Bancários exigem respeito!

DEMANDAS DA CASSI SERÃO DEBATIDAS HOJE
Hoje (18/03), serão retomadas as discussões sobre a Cassi, a exemplo da proposta de governança do Banco do Brasil
e a reabertura do Plano Associados. A
reunião será na sede da instituição, em
Brasília.
Referente à governança, as entidades
representativas dos associados da Caixa
de Assistência sugerem que não haja voto
de minerva e alternância para a presidência no Conselho Deliberativo. Também
propõem a troca das representações nas
diretorias.
Durante a reunião ainda será tratado a
proposta para o BB no custeio da Cassi.

TORNEIO DE FUTEVÔLEI ADIADO

Os funcionários querem que a proporcionalidade de 60/40 nas contribuições entre o
patrocinador e associados seja mantida.
As entidades ainda vão reforçar a cobrança sobre o detalhamento de como seria a
entrada dos novos funcionários nos Planos
Associados da Cassi.
Fonte: SBBA

Aprovar a reforma da Previdência não é tão fácil como talvez o governo Bolsonaro pense. E se
depender da resistência das forças progressistas não
passará no Congresso Nacional. Segundo pesquisa
feita pela empresa de consultoria Atlas Político para
o jornal Valor Econômico, dos 308 votos necessários
na Câmara Federal, o presidente só tem 95 a favor
do projeto.
De acordo com o levantamento, 145 deputados se
dizem contrários à proposta, 54 apoiam parcialmente e 216 se dizem indefinidos. A verdade é que quem
realmente apoia o projeto é o mercado e a imprensa
comercial.
Um dos argumentos utilizados pelo governo para
aprovar a reforma é duvidoso. A projeção é de que
haveria economia de R$ 1,1 trilhão aos cofres públicos em 10 anos com a aprovação da medida. No
entanto, em juros da dívida, o governo pagou aos
bancos e rentistas cinco vezes mais do que esse valor
nos últimos 20 anos.
A reforma da Previdência não tem aceitação popular. Prevê 40 anos de contribuição para receber
aposentadoria integral e idade mínima de 65 anos
para homens e 62 para mulheres. Também cria o
regime de capitalização, em que o trabalhador terá
de abrir uma conta individual para fazer uma espécie
de poupança e depositar um percentual do salário
mensalmente.
Fonte: SBBA
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: LIAMARA
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