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DIA NACIONAL EM DEFESA DA DEMOCRACIA: TRABALHADORES
LOTAM AVENIDA DO CINQUENTENÁRIO EM ITABUNA
Os trabalhadores e trabalhadoras de Itabuna não se contiveram com as constantes ofensivas contra a democracia e foram
as ruas clamar em favor da liberdade democrática do país na tarde de ontem.
Uma caminhada organizada pelas centrais sindicais e movimentos sociais, saiu
do Jardim do Ó, percorrendo a Avenida
Cinquentenário e se concentrou na praça
Adami, centro da cidade.
Camisetas, faixas e cartazes davam voz
ao povo que não ficou passivo diante de
tanta injúria. “Eu defendo a democracia e
a legitimidade do voto”, dizia um cartaz
levado por um estudante universitário.
“A crise é dos ricos. Eles que paguem a
conta”, dizia uma faixa levada por outros
estudantes.
Segundo a organização do evento, cerca
de cinco mil pessoas participaram do ato.
“O povo de Itabuna está sintonizado com
a ideia de estabelecer os direitos democráticos e disse ‘não ao golpe’ na tarde
de ontem. Foi um evento extremamente
positivo”, afirmou Luís Sena, diretor do
Sindicato dos Bancários e um dos organizadores do evento.

NO SANTANDER, AINDA MAIS COBRANÇAS
O Santander continua a redefinir a política
de vendas de produtos de uma hora para
outra. Desta vez, o banco espanhol lançou
o Programa Jeito Certo, que tem como
estratégia oferecer produtos com foco no
perfil do cliente, e não mais na campanha.
Só que, ao invés de reduzir as metas, a
proposta aumenta a sobrecarga de trabalho e as metas para os funcionários.
Para se ter ideia, o bancário além de cumprir 150% das metas de campanhas, agora
terá de vender mais um produto do Santander. Situação que adoece e prejudica o
trabalho dos empregados.
Vale lembrar que a empresa espanhola lucrou no primeiro semestre de 2015 R$ 5,5
bilhões. Dinheiro de sobra para aumentar
as contratações e parar com a cobrança
aos funcionários, fundamentais na provisão dos lucros.
Fonte: O Bancário
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SINDICATO MAIS PERTO DE VOCÊ!
Aplicativo é mais um
canal de comunicação com a categoria.
Cadastre o nosso
número:

(73) 9953-6175
ENCONTRO DA JUVENTUDE BANCÁRIA
SERÁ NO FIM DE SEMANA
“Foi um ato importante ao demonstrar
que a população de Itabuna se posiciona
contra o retrocesso defendendo os direitos sociais e trabalhistas. Não existe defesa democrática com golpe. A crítica ao
governo deve ser feita sim, mas de uma
forma positiva para que todos devam ter
seus direitos assegurados com legitimidade”, explicou Wilmaci Oliveira, coordenadora da CTB Regional Sul Bahia.
Na Praça Adami os trabalhadores realizaram um ato cívico e cantaram o hino
nacional. Dirigentes sindicais reforçaram
o discurso de não ao golpismo para os
trabalhadores.
Confira fotos e vídeos da caminhada na
página do Sindicato no Facebook.

ATENÇÃO. ABONO-ASSIDUIDADE ATÉ DIA 31
Os funcionários de bancos privados devem ficar atentos para não perderem o
prazo do abono-assiduidade, que termina
em 31 de agosto. O benefício, previsto na
cláusula 24 da CCT (Convenção Coletiva
de Trabalho), prevê um dia de folga para
o bancário.
Tem acesso o empregado com pelo menos
um ano de banco e que não teve nenhuma
falta injustificada entre 1º de setembro de
2013 e 31 de agosto de 2014. A data para a
folga deve ser definida em acordo entre o
funcionário e o gestor da unidade.
O abono-assiduidade não pode ser convertido em dinheiro e nem é acumulativo. Isto
é, se o bancário deixar de gozar da folga,
não poderá acumular com a do ano seguinte.
O banco que já concede qualquer outro dia
que resulte em folga, como “faltas abonadas” ou “folga de aniversário”, fica desobrigado a cumprir a cláusula.

Esta tudo pronto para o 4º Encontro da
Juventude Bancária da Bahia e Sergipe, que acontece sábado e domingo,
22 e 23 de agosto, no Águas Claras
Beach Resort, em Saubara, no Recôncavo Baiano. Na pauta, o debate sobre
conjuntura, mercado de trabalho nos
bancos e outros temas importantes. A
delegação de Itabuna sairá da praça
da FTC, impreterivelmente às 20h
de hoje.
O evento reúne trabalhadores de até 35
anos da base dos sindicatos filiados à
Federação dos Bancários da Bahia e
Sergipe. 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 falas dos palestrantes serão o ponto
de partida para os debates em grupo,
que acontecem na tarde de sábado, primeiro dia do Encontro. O resultado das
discussões será apresentado na plenária final na manhã de domingo.
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: CHICÃO

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

Classificados
* Vendo: Voyage Itrend, 2013/2014, Km 25.000, R$
34.000,00. Contato: Francisco Lins (73) 8859-9044.
* 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 9147-2930 - 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.
* Vendo: Honda Civic LXS, automático, 2013/2014.
Contato: 9129-6188/ 8813-2051.
* Vendo: apartamento com fino acabamento, no bairro
Zildolândia : três quartos, sendo uma suíte, todos com
armários embutidos. Sala em porcelanato, cozinha planejada, três banheiros, garagem , área de serviço ampla.
Pode ser financiado. Valor: R$ 225.000,00.

Dois homens condenados à cadeira
elétrica no mesmo dia foram levados à sala de execução.
O padre lhes deu a extrema unção,
o carcereiro fez o discurso formal
e uma prece final foi rezada pelos
presentes.
O carrasco, voltando-se para o primeiro homem, perguntou:
- Você tem um último pedido?
- Sim, eu tenho. Como eu adoro
arrocha gostaria de ouvir Asas Livres, Sinho Ferrary, Silvano Sales,
Tayrone Cigano e Pablo, pela última
vez!
- Concedido!
- Disse o carrasco, que virou-se
para o segundo condenado e perguntou:
- E quanto a você, qual é o seu último pedido?
- Por favor, posso morrer primeiro?
SÁBADO TEM SEMIFINAL DO
CAMPEONATO INTERNO DO CLUBE

Após cinco rodadas intensas de competição,
as quatro melhores equipes disputam neste sábado, a semifinal do Campeonato Interno do
Clube dos Bancários.
Confira como serão os jogos:
Caixa x Itabuna e
Bradesco x Baba da Tarde.
Agenda do Clube
Sábado - 22.08.15
8:30h - Campeonato Interno
Plantonista - Ronaldo
Domingo- 23.08.15
7:45h - Baba dos Bancários
Plantonista - Ronaldo
Quarta - 26.08.15
Plantonista - Jorge

“Todas as maravilhas da ciência e as conquistas da cultura pertencem à nação como um
todo.” - By Lênin

