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DEBATE COM SANTANDER TERMINA
SEM AVANÇO

PLANEJAMENTO DA DIRETORIA 2019

Diretores do Sindicato se reuniram no sábado (27) para traçar as diretrizes de ações da categoria para este ano. Na oportunidade, foram
analisados os cenários de conjuntura do ano
passado e traçado para o próximo ano, medidas
na luta e defesa dos direitos de todos os bancários.
“Foi um excelente encontro, em que pudemos visualizar e organizar nosso cenário de
luta para este ano, e, assim, nos preparar para
as possíveis intempéries do dia-a-dia”, afirmou
Jorge Barbosa, presidente do Sindicato dos
Bancários.
“Visualizar o cenário internacional, nacional, regional e municipal, nos faz entender que
nossa luta é classista e que todas as decisões
baseadas numa geopolítica interferem direta

ou indiretamente sobre nossa categoria
que tem uma função importante no país.
Os Sindicatos são a vanguarda de luta e
resistência, por isso, esse planejamento é
essencial para dar o norte de nossas ações”,
declarou Paulo Eduardo, vice-presidente.
O encontro foi coordenado por José
Evangelista, diretor do Sindicato dos Comerciários de Salvador, e contou com a
presença dos diretores liberados e não-liberados do Sindicato.
Ficou acertado, como primeira ação de
luta, o 1º de Maio – Dia Internacional dos
Trabalhadores, que será realizado em Itabuna, amanhã (30), na Praça Adami, a partir
das 16h.
Participem!

Os funcionários do Santander terão de aguardar
respostas concretas da direção do banco. A negociação, realizada na quinta-feira (25/04), foi intensa e
entrou pela noite. Mas, ao final, não teve muitos avanços e nem todos os assuntos puderam ser discutidos.
As questões sobre o plano de saúde, bem acima do
INPC/IPCA e dos reajustes da categoria, segurança e
o retorno às atividades após afastamento pelo INSS
ficaram para o próximo encontro, ainda sem data
marcada. Outro ponto pendente é a extensão do prazo para certificação do CPA 10. A direção da empresa
ficou de dar a resposta na sexta-feira (26/04). Mas até
às 17h ainda não havia se manifestado.
De positivo, apenas o reembolso de quilômetro
rodado para os bancários que fazem visita. Sobre a
unificação de cargos, o Santander informou que as
metas serão coletivas, assim como a remuneração, o
chamado carteirão. Com relação aos cursos e treinamentos, a reivindicação é de que sejam feitos dentro
do horário de trabalho. O banco não respondeu e disse apenas que avalia a possibilidade de algum módulo
de forma presencial.
Outro ponto de discordância é a abertura das agências para trabalho voluntário no fim de semana, uma
medida que contraria os sindicatos. Como resposta,
o Santander chegou ao absurdo de declarar que, caso
aconteça algum problema, o trabalhador não terá cobertura de acordo com as normas da CLT, já que o
trabalho é voluntário e, portanto, também não tem
remuneração. (SBBA)

HOJE TEM SESSÃO ESPECIAL EM DEFESA DO BNB
Pela defesa e contra a extinção do maior banco de
desenvolvimento regional
da América Latina, o Banco
do Nordeste, acontece hoje
(29/04), Sessão Especial em
Defesa do BNB, promovida
pela Assembleia Legislativa
da Bahia.
É uma oportunidade de
mostrar a importância da
instituição e seu caráter es-

sencial para o fomento econômico da região e alertar a
sociedade sobre os prejuízos
que uma possível fusão com
o BNDES irá trazer para
a economia da Bahia e do
Nordeste.
Toda população deve estar ciente das verdadeiras
intenções do governo em
acabar com o banco.
Fonte: SBBA

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio
(Dir. Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 (Oi); 3026-0084 (Vivo) • Endereço eletrônico: bancariositabuna@
bancariositabuna.com • Página na Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

