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DIA NACIONAL DE LUTA POR CONTRATAÇÕES URGENTES NA CAIXA
O Sindicato dos Bancários de Itabuna e região realizou na manhã de ontem (7), ato
em frente à agencia da Caixa Econômica
Federal, da Avenida Cinquentenário, centro
da cidade. A manifestação faz parte do Dia
Nacional de Luta por Contratações Urgente
na Caixa e contou com os diretores da entidade, funcionários do banco e os concursados de 2014 que aguardam por chamada.
Na oportunidade, foi entregue aos clientes
do banco e a população, uma carta explicando o motivo da mobilização e recolhidas assinaturas que serão encaminhadas a
Federação Nacional das Associações do
Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).
Além dos dirigentes sindicais, participou
da manifestação o vereador do PCdoB, Jairo Araújo, que se comprometeu em se pronunciar junto a Câmara Municipal e junto à
direção da Caixa apoiando o movimento.
Reunião Superintendência – Na final da
tarde, houve reunião entre os dirigentes

sindicais, a comissão dos concursados da
Caixa com o superintendente do banco,
Marcos Vinícius dos Santos. Segundo o
mesmo, após conclusão do Plano de Apoio
à Aposentadoria (PAA) a Caixa reteve as
contrações para fazer um estudo técnico
para uma avaliação geral, mas que, provavelmente, até início de setembro, novos
concursados serão chamados. Ao ser questionado pela comissão sobre a terceirização
no banco, Marcos Vinicius informou que
esta prática foi abolida pela entidade e que
existem apenas correspondentes bancários.

SANTANDER OBRIGADO A RECONHECER
VÍNCULO DE TERCEIRIZADO

RECEITA ABRE SEGUNDA-FEIRA CONSULTA A
TERCEIRO LOTE DE RESTITUIÇÕES

Uma boa notícia na luta contra a terceirização. O exemplo vem de Brasília. A 17ª
Vara do Trabalho acaba de obrigar o Santander a reconhecer vínculo empregatício
de um escriturário terceirizado.
Apesar de contratado por outra empresa, o
funcionário trabalhava na agência e recebia ordens diretas dos gestores do banco. A
sentença ainda considera que houve fraude
na terceirização, já que o trabalhador realizava serviços na atividade-fim.
Uma testemunha também confirmou que
o empregado tinha metas a serem alçadas,
atendia clientes, fazia prospecção de pessoa jurídica e vendia produtos na unidade
do Santander.
A Justiça considerou que desde o início da
atividade laboral o funcionário trabalhava
na condição de bancário. Agora, o contrato
com a empresa terceirizada deve ser anulado, passando ao Santander a obrigação de
reconhecer o vínculo de trabalho.

A Receita Federal abre na próxima segunda-feira (10) a consulta o terceiro lote de
restituição do Imposto de Renda Pessoas
Física 2015, que inclui 1.742.112 contribuintes, totalizando mais de R$ 2,1 bilhões.
Serão liberadas também restituições de
declarações que estava na malha fina dos
exercícios de 2008 a 2014.
O crédito bancário para 1.827.118 contribuintes será feito no dia 17 deste mês
e totaliza R$ 2,4 bilhões, dos quais R$
184.982.540,99 são para contribuintes idosos ou com alguma deficiência física ou
mental ou moléstia grave.
Confira os montantes de restituição para
cada exercício, e a respectiva taxa de correção na tabela disponível no site do Sindicato. (Agência Brasil)
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CONTAGEM REGRESSIVA PARA O
ENCONTRO DA JUVENTUDE
A Federação dos Bancários da Bahia e
Sergipe está acertando os últimos detalhes
para a realização do 4º Encontro da Juventude Bancária, que acontece nos dias 22
e 23 de agosto, na cidade de Saubara, no
Recôncavo Baiano. Durante o evento, trabalhadores de até 35 anos vão debater conjuntura, mercado de trabalho nos bancos e
outros temas importantes.
O painel de abertura contará com o jornalista e presidente do Centro de Estudos da
Mídia Alternativa Barão de Itararé, Altamiro Borges, que vai falar sobre “A juventude enquanto mola propulsora das grandes
transformações”.
Em seguida, será a vez da presidenta do
Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE) e Secretária-adjunta da Secretaria
Nacional de Juventude (SNJ), Ângela Guimarães, fazer um balanço dos dez anos de
reconhecimento da juventude como sujeito
de direitos no Estado Brasileiro.
As intervenções servirão como ponto de
partida para os debates nos grupos de trabalho, que se reunirão durante a tarde de
sábado. O resultado das discussões será
apresentado na plenária final na manhã de
domingo.

CAMPEONATO
Amanhã (8) tem 5ª Rodada do I Campeonato Interno do Clube dos Bancários. Confira
os jogos:
8:30 - Baba da Tarde x Bradesco
9:20 - Caixa x Baba das Sete
10:10 - Itabuna x Grapiúna

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: NÉLIO
Tarde: EVERILDO

Visite o novo site dos bancários: www.bancariositabuna.com
CONSCIÊNCIA BANCÁRIA - Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Telefax: (0xx73) 3613-3232. Endereço eletrônico: bancariositabuna@bancariositabuna.com; Página na
Internet: www.bancariositabuna.com - Diretores responsáveis: Jorge Barbosa: Presidente; Liamara Bricidio: Dir. Imprensa; Programação visual: Bruno Azevedo

HUMOR
A senhora tem boneca da Barbie para
vender?
- Tenho a Barbie ginasta, a Barbie noiva e
a Barbie doutora por R$ 85,00 e a Barbie
desquitada por R$ 550,00.
- Como assim?!
- Por que a Barbie desquitada é tão cara?
- Porque vem com o carro do Ken, a casa do
Ken, os moveis do Ken...

Poesia
Não sei quantas almas tenho
Não sei quantas almas tenho.

Por isso, alheio, vou

Cada momento mudei.

lendo

Continuamente me estranho.

Como páginas, meu ser.

Nunca me vi nem achei.

O que segue não preven-

De tanto ser, só tenho alma.

do,

Quem tem alma não tem

O que passou a esquecer.

calma.

Noto à margem do que li

Quem vê é só o que vê,

O que julguei que senti.

Quem sente não é quem é,

Releio e digo: “Fui eu ?”
Deus sabe, porque o

Atento ao que sou e vejo,

escreveu.

Torno-me eles e não eu.
Cada meu sonho ou desejo

Classificados
* Vendo: Voyage Itrend, 2013/2014, Km 25.000,
R$ 34.000,00. Contato: Francisco Lins (73) 88599044.
* Alugo: Apartamento situado na Praça São Sebastião n.º 40 Bairro de Fátima. Com 4 quartos, sendo
1 suíte, Banheiro Social, Sala, Cozinha, Varanda e
Área de Serviço. Contato: 73 3211-8569 e 73 91472930 - Nelson.
* Alugo: apartamento,2/4, sala, cozinha e vaga na
garagem, no Cond. Jaçanã, na Av Manoel Chaves,
bairro Jaçanã. Contato: 8855/7405/8823-9960 - Rafael.
* Vendo: Casal de cães pastor alemão, idade 50
dias. Vacinados (1ª dose). Contato: 3616-1364 8802-5278.
* Alugo: apto. no São Caetano, próximo ao supermercado Itão, 15 andar, de 3/4 sendo 1 suíte, sala
ampla, cozinha, banheiro social, área de serviço,
WC de empregada, varanda, duas vagas de garagem, prédio com piscina, quadra...amplo e arejado.
Novo. Contato: (73) 8114-0036 ou (73) 9858-0036.
Falar com Thaís.

É do que nasce e não meu.
Sou minha própria paisagem;
Assisto à minha passagem,
Diverso, móbil e só,
Não sei sentir-me onde estou.
Fernando Pessoa

Agenda do Clube
Sábado - 08.08.15
8:30h - Campeonato Interno
Plantonista - Chicão
Domingo- 09.08.15
7:45h - Baba dos Bancários
Plantonista - Lívia
Quarta - 12.08.15
Plantonista - Chicão

Um sonhador é aquele que só ao luar descobre seu caminho e que, como punição, vê o dia
amanhecer antes do resto do mundo. - Oscar Wilde

