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SINDICATO LANÇA CAMPANHA SALARIAL DOS BANCÁRIOS
EM FRENTE AO BRADESCO
Com o tema “Exploração não tem perdão.
Mobilizar é a solução” o Sindicato dos Bancários de Itabuna, a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe e a CTB/Regional
Sul da Bahia lançaram a Campanha Salarial
Nacional 2015 em frente à agência 239 do
Bradesco, situada na Avenida do Cinquentenário, no final da manhã de ontem (13).
A categoria já entregou a pauta de reivindicações à Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) – entidade patronal – e já no próximo dia 19/8 ocorre a primeira rodada de
negociação cujo tema será o emprego bancário. As negociações prosseguem até a segunda quinzena do mês de setembro.
“Iremos até a última rodada de negociação reivindicando não só aumento salarial.
Queremos mais segurança, mais contratações de funcionários para um melhor atendimento aos clientes assim como a ampliação do horário para das 9 horas até as 17
horas com criação de dois turnos para o
atendimento, o que gerará mais empregos
no setor e diminuirá drasticamente a espera
nas longas filas. Se não formos atendidos a
única solução será a greve da categoria por
tempo indeterminado”, pontuou Valter Moares, diretor regional da Federação.

sados e pela isonomia salarial. No BNB, a
revisão do PCR (Plano de Cargos e Remuneração) e a PLR Social serão colocados na
mesa.
O diretor do Sindicato e funcionário do
Banco do Brasil, Paulinho Silva, avalia que
nos bancos públicos é urgente a melhoria
nas condições de trabalho, fim do assédio
moral e convocações dos aprovados em
concurso para melhorar o atendimento e livrar os colegas da sobrecarga de trabalho.
“A pressão por metas abusivas, aliada ao
assédio moral na cobrança dessas metas e
a falta de funcionários vem adoecendo milhares de bancários em todo o país. É preciso acabar com esse meio ambiente dce trabalho hostil dentro dos bancos públicos”,
lamentou.

Os bancários sabem que não há crise no setor financeiro. Três bancos (Bradesco, Itaú
e Santander) lucraram R$ 24 bilhões no
primeiro semestre. Portanto, podem acabar
com as demissões e garantir os postos de
trabalho.
“Iremos cobrar dos banqueiros que essa
exorbitante lucratividade se reverta em
melhores salários para os bancários, mais
contratações e um atendimento de qualidade para os clientes e usuários dos serviços”,
denunciou Luis Sena, diretor do Sindicato.
Na Caixa e no Banco do Brasil, os empregados vão tratar sobre a necessidade urgente de retomar as convocações dos concur-

Outro ponto denunciado na manifestação
foi o PLC 30/15 que amplia a terceirização sem limites para todas as empresas. O
movimento sindical bancário vem lutando
há vários anos pelo fim da terceirização
“Para se ter uma ideia, se o projeto de terceirização passar no Senado, teremos uma
realidade onde os bancos funcionarão sem
bancários, só com terceirizados, o que seria
uma tragédia para a economia e para a população em geral”, denunciou Ricardo Carvalho, diretor da Federação dos Bancários
da Bahia e Sergipe durante a manifestação.
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BANCO DO BRASIL TEM LUCRO DE R$
8,8 BILHÕES NO 1º SEMESTRE
O Banco do Brasil, maior banco do país
em ativos, anunciou nesta quinta-feira (13)
que teve lucro líquido de R$ 3,008 bilhões
no segundo trimestre de 2015, uma queda
de 48,3% em relação aos R$ 5,818 bilhões
registrados nos três meses anteriores. Frente ao mesmo período do ano passado, o lucro cresceu 6,3%. Mas levando em conta
os primeiros seis meses, o banco registrou
o lucro líquido de R$ 8,826 bilhões - valor
60,3% superior ao primeiro semestre de
2014.
Entre os bancos brasileiros que já anunciaram seus resultados referentes ao 2º trimestre -Bradesco, Santander e Itaú - o Banco
do Brasil foi o único a ver seus ganhos diminuírem na comparação com o 1º trimestre. Em bases recorrentes (ou seja, tirando
o efeito de fatos extraordinários), o lucro
do BB somou R$ 3,04 bilhões de abril a junho, uma alta de 1,3% sobre um ano antes,
e de 0,5% frente aos três meses anteriores.
A carteira de crédito, que é quanto o banco
tem emprestado, cresceu 8% em 12 meses
e chegou a R$ 776,8 bilhões em junho. A
instituição destaca o aumento de 37,8% do
financiamento imobiliário. “No período, o
BB manteve a sua liderança em crédito no
Sistema Financeiro Nacional (SFN), com
20,8% de participação de mercado”, afirma
o banco por meio de comunicado.
O saldo de crédito concedido às empresas
encerrou junho com R$ 353,3 bilhões, um
crescimento de 5,4% em 12 meses. As operações de capital de giro e de investimento,
que representam 70,6% do total, tiveram
expansão de 0,7% e 11,3%, respectivamente.
No sexto mês do ano, os ativos do Banco
do Brasil atingiram R$ 1,534 trilhão, avanço de 9,5% em 12 meses e de 0,7% em
relação ao trimestre anterior, “favorecido
principalmente pela expansão das Aplicações Interfinanceiras de Liquidez e Carteira de Crédito”. (G1 via Feeb Ba/Se)
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HUMOR
O marido fala para a mulher:
-Te prepara que hoje a noite vai ser
quente!
A mulher diz:
-Uhhh! Jura amor!!
O marido responde:
-Juro, acabei de quebrar o ar condicionado...

Oportunidade

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, área
de serviço 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.

Será realizado em Ilhéus, nos dias11 a 13 de setembro de 2015,
com carga horária de 28 horas.
Com essa formação você irá desenvolver competências como
liderança sustentável, comunicação assertiva e com Rapport,
fomento ao intraempreendedorismo, inteligência emocional,
resolução de conflitos, planejamento, clareza de metas e objetivos.
O valor do investimento desse programa de treinamento é
de R$ 2.100,00. Desconto especial de 20% para bancários até
30/08, ficando apenas R$ 1.680,00, divididos em 06 x de R$
280,00 com cheque ou cartão de crédito.
Aproveite esta oportunidade!

Agenda do Clube
Sábado - 15.08.15
8:30h - Baba dos Bancários
Plantonista - Lívia
Domingo- 16.08.15
7:45h - Baba dos Bancários
Plantonista - Lívia
Quarta - 19.08.15
Plantonista - Valter

Um imbecil pode, por si só, levantar dez vezes mais problemas que dez sábios juntos não
conseguiriam resolver . - By Lênin

