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SEMANA DO DIA DOS BANCÁRIOS COM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL
No dia 28 de agosto, é comemorado o dia
do bancário, e o Sindicato preparou uma
programação especial. Como estamos
a todo vapor com a Campanha Salarial
2015, em nosso Boletim Diário você será
informado das principais reuniões entre
o Comando Nacional dos Bancários com
a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), afinal, temos que estar engajados
com a luta pela melhoria da nossa classe.
No boletim de hoje (vide coluna ao lado),
você acompanha como foi o primeiro dia
de negociações da pauta específica do
Banco do Brasil e amanhã, além do resultado da reunião que se encerra a tarde,
teremos a estréia da coluna “Os Sete Pecados do Capital”, aguardem!
Na quinta-feira (27) haverá Ato Público
em frente ao banco Bradesco, da Avenida
Cinquentenário, às 10h, em homenagem
ao dia. Na oportunidade, o Sindicato denunciará todo tipo de pressão sofrida pelos bancários. Nosso Jornal Mensal, que
será entregue no mesmo dia, apresenta detalhadamente as reivindicações da
Campanha Salarial deste ano e faz uma
bela homenagem a um bancário que sempre teve participação cidadã e consciente.
Surpresa!
Na sexta-feira (28), nós convidamos você
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BANCO NÃO GARANTE NOVAS CONTRATAÇÕES

a celebrar conosco o Dia do Bancário
com um delicioso e, já tradicional, café
da manhã. Será uma excelente oportunidade de confraternização neste dia tão especial. Fique ligado no horário e no local
que está divulgado no convite abaixo!
No sábado (29), acontece a grande final
do Campeonato Interno do Clube dos
Bancários, entre o Bradesco e a Caixa
Econômica, além da disputa do terceiro
lugar, entre o time do Itabuna contra o
Baba da Tarde. Leve sua bandeira, vista
sua camisa e vá torcer pelos atletas que
fizeram um belíssimo campeonato nos
últimos meses. E a programação não para
por aí, logo após os jogos, haverá a confraternização de toda a família bancária
com a premiação dos melhores jogadores, som ao vivo, jogos, brincadeiras para
a criançada, e muito mais!
Participe conosco desta semana mais
que especial!

Convite
Temos o prazer de convidar-lhe para
comemorar nosso dia com
a degustação de um delicioso café da
manhã acompanhado de
uma boa musica.
Local: Estância da Pizza
Rua Ruffo Galvão, 113,
Venha celebrar conosco!
Centro.
Data: 28.08.2015
Participe!
Horário: Das 7h às 10h

No primeiro dia da primeira rodada de
negociação da pauta específica do BB realizada na tarde de ontem, em Brasília, os
funcionários cobraram mais contratações e
a imediata reposição das vagas abertas pelo
plano de aposentadoria incentivada.
O Banco não informou se vai repor as vagas do PAI ou mesmo quantos funcionários
pretende contratar para a reposição dessas
vagas.
Os representantes dos funcionários cobraram do BB a constante redução no quadro
de funcionários e o Banco respondeu que
não existir uma política deliberada da empresa em reduzir o número de funcionários.
O Banco afirmou ainda, que existe uma
administração de mão-de-obra e direcionamento dos serviços adaptando a novas tecnologias e processos, como por exemplo as
agências digitais e atendimento virtual.
Os funcionários cobraram também os casos de terceirizados dentro das unidades de
negócio e o banco ficou de analisar onde
isso está ocorrendo, pois não é orientação
da empresa.
Nos itens sobre condições de trabalho, foram tratados assuntos referentes ao PCMSO e aos programas de saúde do trabalhador. Foi cobrado do BB quais os programas
que ainda excluem funcionários dos bancos incorporados, para que se regularize a
situação em todos os casos.
Ainda nas questões de condição de trabalho foi tratada uma reivindicação antiga dos funcionários, quanto à abertura de
caixa nas agências. Foi reivindicado que
qualquer funcionário, independente do cargo que exerça, receba gratificação de caixa
quando abrir o terminal para trabalho de
caixa, evitando-se o desvio de função.
Também foi solicitado que a mesa temática
sobre cobrança de metas seja permanente e
trimestral, uma vez que é um assunto que
precisa sempre ser atualizado.
As negociações continuam na manhã de
hoje. (Contraf)

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 de Azevedo

