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DIREÇÃO DA FEDERAÇÃO APROVA PLANO DE LUTAS
E CALENDÁRIO PARA 2020

O auditório ficou lotado para a reunião das diretorias plena e executiva.
Os debates começaram com uma
exposição do advogado e diretor da
Fundação Maurício Grabois, Caio
Botelho, que falou sobre a conjuntura política e econômica. Ele ressaltou
o momento conturbado vivido pelo
país, principalmente pelas ações do
presidente Bolsonaro, que faz um
governo muito prejudicial para o
povo brasileiro, em especial para os
mais pobres. O resultado se mostra
com o crescimento do desemprego e
da informalidade, além do aumento
do abismo entre os mais pobres e os
mais ricos no país.
As discussões seguiram com apresentação do balanço de atividades
da Feebbase em 2019, seguida de
definição do plano de ação. Além
da data da Conferência Bahia e Sergipe, os dirigentes aprovaram a realização de um Encontro Interestadual
dos funcionários de BNB, que deve
ser realizado em abril, para debater
campanha e o Congresso Nacional.
Ficou definido ainda que a partir de
agora, os encontros das mulheres e
da juventude serão a cada dois anos,
sempre em ano não eleitoral.

Fonte: SBBA

A 22ª Conferência Interestadual dos
Bancários será nos dias 30 e 31 de
maio. Esta foi uma das principais
deliberações da reunião da direção da Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe realizada na sexta-feira (13/3), na sede da entidade, em
Salvador. Os dirigentes aprovaram
também o balanço de atividades e
a prestação de contas de 2019, além
do plano de lutas e o calendário de
mobilização para 2020.

SANTANDER SE CALA SOBRE
DEMANDAS DOS BANCÁRIOS

O plenário aprovou ainda o apoio da Federação
à chapa 1 “Movimento em Defesa da Caixa” nas
eleições da Fenae , que acontecem nos dias 17 e 18
de março. Aprovou apoio também à chapa Viver
Cassi, que tem o número 4 na disputa pela Diretoria e Conselho Deliberativo e 33 para o Conselho
Fiscal. Na Cassi, a votação será entre 16 e 27 de
março.

Plano de ação
O plano de ação aprovado pela diretoria da Federação tem como eixos políticos, a defesa da soberania, da democracia e dos direitos; das empresas
públicas, com destaque para os bancos públicos;
da Constituição e da unicidade sindical, além do
combate aos ataques aos movimentos sociais e o
reforço da batalha institucional, com o apoio a candidaturas comprometidas com a defesa dos direitos
dos trabalhadores.

Silêncio total. Até o momento, o Santander não
apresentou uma proposta de acordo específico com
as reivindicações dos trabalhadores. A COE (Comissão de Organização dos Empregados) cobra a reabertura das negociações.
Na reunião ocorrida entre a representação dos bancários e a empresa, na quarta-feira (04/03), o banco
seguiu irredutível. Nada de avanço.
Entre as demandas dos trabalhadores, a isenção de
tarifas bancárias e uma linha de crédito diferenciada
para os funcionários, o custeio de até duas provas de
CPA 10 e CPA 20, mesmo em caso de reprovação,
além de um PPRS (Programa de Participação nos
Resultados do Santander) no valor de R$ 3.658,00.
A COE segue mobilizada e prepara uma série de iniciativas para pressionar o banco a negociar. Todas as
reivindicações podem ser perfeitamente atendidas.

TÁ NA REDE - Por Pxeira

No eixo específico, prevê a participação da Feebbase nas reuniões e eventos dos sindicatos; a realização de grandes atividades com a participação da categoria; investimento na formação dos dirigentes; a
defesa da saúde e melhores condições de trabalho
para os bancários; o fortalecimento da comunicação e a construção, juntamente com o Comando
dos Bancários, da campanha nacional.

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CID

Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe

Tarde: CHICÃO
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