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FÓRUM DOS PRESIDENTES
Presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro esteve presente no Fórum dos Presidentes
O Presidente do Sindicato dos
Bancários de Juazeiro, Maribaldes
da Puriﬁcação, participou no dia 11
de setembro em Salvador, do
Fórum dos Presidentes dos
Sindicatos de Bancários da Bahia e
Sergipe. Na ocasião, os presidentes avaliaram a campanha nacional
2018, ﬁnalizada com a assinatura
da Convenção Coletiva de
Trabalho e aos aditivos especíﬁcos
por banco.
No encontro, o presidente da
Feebbase, Hermelino Neto, detalhou as negociações com os
bancos e também tirou dúvidas
sobre vários pontos da CCT, que
deve ser disponibilizada para a
categoria nos próximos dias.
A avaliação geral foi de que a
Campanha foi vitoriosa, principalmente por ter garantido aumento
real e a manutenção dos direitos da
categoria, mesmo em um cenário
de ataque à classe trabalhadora,

que está em curso no país.
Os presidentes debateram
ainda a comemoração dos 50 anos
da Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe, que será celebrado com uma solenidade no dia 23
de novembro, em Salvador.

A segunda parte do encontro
contou inclusive com a presença
do advogado Arnon Nonato
Marques, que foi um dos fundadores da Feebbase e integrante da
primeira direção.
Com informações FEEB/BA

Filiados ao SEEB terão direito
a devolução de mensalidades
O Sindicato dos Bancários de Juazeiro e
Região vai devolver aos seus associados à mensalidade sindical do mês de Setembro. A devolução é
exclusiva para ﬁliados.
Para solicitar a devolução da mensalidade
sindical de setembro/2018, o bancário deve entrar
em contato com o Sindicato dos Bancários de
Juazeiro.

SETEMBRO AMARELO

A favor da valorização da vida.
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STF divulga data de audiência sobre privatizações
O STF (Supremo Tribunal Federal)
marcou data e regras para a audiência
pública sobre liminar que proíbe
privatizações. Todos os convocados a
participar da audiência devem comparecer no dia 28 de setembro, em
Brasília. Os debates acontecem dois
blocos. O primeiro vai das 9h às 12h10
e, o segundo, das 14h30 às 19h.
Os habilitados a participarem da
audiência devem entregar por escrito as
contribuições até 18 de setembro pelo
e-mail audienciapublica.mrl@stf.jus.br.
A ﬁm de evitar repetições, as contribuições de cada um ﬁcará nos autos. As
exposições terão duração máxima de
20 minutos, onde os participantes
devem prezar pela coerência.
Também podem fazer pergunta
aos outros expositores e os ministros
que estiverem presentes podem
formular perguntas aos participantes. O
relator da ADI (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) é o ministro
Ricardo Lewandowski, que deferiu
liminar determinando que a privatização

de estatais só pudesse ser feita com
autorização do Congresso Nacional.
A audiência pública será a oportunidade de debater e esclarecer à
sociedade sobre o risco das privatiza-

ções das empresas brasileiras, com
danos aos empregados, à sociedade
em geral e à soberania do país. A
audiência deve ser transmitida pela TV
e rádio Justiça.

Itaú paga PLR e PCR no dia 20
Os funcionários do Itaú receberão o
Programa Complementar de Resultados
(PCR) junto com primeira parcela da
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR), no dia 20 de setembro. O PCR é
uma conquista dos bancários do Itaú, em
negociação iniciada em 2003.
O valor do PCR será reajustado pelo
índice acordado com a Fenaban, 5%
(reposição da inﬂação mais 1,18% de
aumento real), que resultará no valor de
R$ 2.662,62.
O PCR que será pago no dia 20 é
resultado do acordo bianual especíﬁco
para a verba, 2017/2018, reajustado pelo
índice conquistado na Campanha 2018.
Os representantes dos trabalhadores
cobram a renovação do acordo.
Conﬁra a regra da PLR
PLR Total: Regra Básica + Parcela
Adicional
• Regra Básica: 90% do salário +
valor ﬁxo de R$ 2.355,76. Caso o
montante não atinja 5% do lucro líquido

JORNAL DA

EXPEDIENTE:

dos bancos o valor será elevado até o
limite individual de 2,2 salários.
• Parcela Adicional: Distribuição
linear de 2,2% do lucro líquido anual dos
bancos, com teto de R$ 4.711,52
Antecipação da PLR

Maribaldes Silva
Presidente

• 60% da regra básica, ou seja, 54%
do salário + R$ 1.413,46
• Parcela adicional: Distribuição
linear de 2,2% do lucro líquido semestral
dos bancos, com teto de R$ 2.355,76.
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Jornalistas

Mário Pires
Diagramação

Gráﬁca SEEB
Impressão

