EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXIV - Nº 5067 - QUARTA-FEIRA, 09 DE AGOSTO DE 2017

COMANDO APRESENTA MALEFÍCIOS DA REFORMA
TRABALHISTA À FENABAN

Fonte: Contraf

O Comando Nacional dos Bancários apresentou à Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na tarde de ontem (8), uma proposta de
Termo de Compromisso que proteja empregos,
resguarde direitos históricos e que delimite os
atos nocivos que podem advir das referidas leis
e de outras que ainda tramitam no Congresso
Nacional.
Um dos pontos altos da reunião diz respeito
à cláusulas 37 (monitoramento de resultados).
Os bancários mantêm a posição contrária à divulgação do ranking individual de trabalhadores
que expõe os melhores resultados, assim como
os piores. Desta forma, o ranking se torna um

instrumento de tortura, assédio e humilhação.
Mesmo com a resistência do Comando a esta prerrogativa, os bancos querem
rediscutir o modo de divulgação dos melhores resultados. Nova negociação sobre
este tema ﬁcou marcado para o dia 24/08.

DEFINIDAS REUNIÕES ENTRE BANCÁRIOS E BANCOS
A Comissão de Saúde no Trabalho se encontra
nos dias 5 e 27 de setembro. No dia 11, é a vez do
grupo de Segurança Bancária e 18 de setembro, o
de Igualdade de Oportunidades. A cláusula de prevenção de conﬂitos vai para a mesa de discussão
em 21 de setembro.
Em outubro, tem mais debate nas comissões.
Segurança (4 de outubro), Igualdade de Oportunidades (11) e acompanhamento da cláusula de
prevenção de conﬂitos (18). As negociações com
a Fenaban terminam apenas no ﬁm de novembro.
Abre as reuniões do mês, a Comissão de Saúde
no Trabalho (7 de novembro), seguida pela de Se-

gurança (14 de novembro). A Comissão
de Igualdade de Oportunidades fecha os
encontros do ano, com reuniões dias 23
e 28 de novembro. (SBBA)

SINDICALIZE-SE
Neste momento em que os direitos previdenciários e trabalhistas estão ameaçados por
projetos de reformas do governo ilegítimo, e a
CLT completamente aniquilada, a terceirização
irrestrita aprovada, fragilizando, ainda mais, as
relações trabalhistas para atender aos interesses empresariais, ser sindicalizado é uma atitude legítima defesa dos seus direitos e de classe.
Sindicalizar-se é caminhar juntamente com
demais trabalhadores e trabalhadoras que representa nossa categoria contra qualquer ataque de
governos antissociais às legislações e assédio
dos patrões, aos seus direitos e às suas futuras
conquistas.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO
BANCÁRIO

Anote na agenda e se prepare para celebrar conosco um dia pra lá de especial:
No dia 26 (sábado), o Sindicato preparou
uma programação animada no Clube, com
som ao vivo, torneio de futebol, churrasquinho e aquela cervejinha gelada. Para a criançada, haverá vários brinquedos disponíveis.
A diversão para a família está garantida!
Já na segunda, Dia do Bancário, será
oferecido um café da manhã especial à categoria no Palace Hotel. Não esqueçam!
Esperamos a presença de todos!!!

TEMER ACELERA DESMONTE
DA CAIXA
O governo Temer acelera o desmonte da
Caixa. Das 16 gerências de ﬁliais que cuidam do FGTS, as chamadas GIFUG, apenas
cinco vão continuar em atividade em todo o
país, nenhuma nas regiões Norte e Nordeste. Os serviços serão mantidos em Brasília,
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e
Florianópolis.
O fechamento das gerências atinge, em
média, 1,2 mil empregados. A nova etapa
da reestruturação anunciada pela empresa
recentemente prevê fechamento de 131 unidades internas e administrativas em todo o
Brasil, saindo 424 departamentos para 293.
Também vai reduzir o quadro de pessoal e
muitos empregados devem perder a função.
Fonte: O Bancário

Ser sindicalizado é uma atitude
de classe!

Acesse agora o nosso Facebook: Bancários Itabuna

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: SÔNIA
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