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HOJE É UM DIA ESPECIAL: O DIA DO BANCÁRIO
Mais do que relembrar as importantes
conquistas ao longo da história, o Dia
do Bancário, comemorado nesta sextafeira, 28 de agosto, também celebra a
vitória diária dos profissionais que trabalham sob situações adversas, como as
práticas de assédio moral e a cobrança
de metas absurdas.
O dia serve também para refletir sobre o
importante papel do bancário no conjunto da sociedade, pois é ele quem cuida
das finanças do cidadão, que ajuda no
pagamento de uma conta e até na obtenção de crédito. Tarefas que parecem
simples, mas que exigem muita responsabilidade.
Infelizmente, o desmando dos bancos
ainda existe, mas a luta da categoria permanece firme e tem garantido conquistas
FINAL DO CAMPEONATO INTERNO COM
PROGRAMAÇÃO ESPECIAL NO CLUBE
O Sindicato preparou uma programação
especial para este final de semana em
comemoração ao Dia do Bancário, 28 de
Agosto.
Amanhã (30), no Clube dos Bancários,
bairro Nova Itabuna, a partir das 9h, a
programação foi feita para toda a família. Para quem gosta de futebol, haverá a
disputa do terceiro lugar do Campeonato
Interno, entre o Itabuna x Baba da Tarde.
Em seguida, a grande final: Bradesco x
Caixa.
Para as crianças a diversão está garantida
com pula-pula, muitos brinquedos, além
de recreação com diferentes brincadeiras.
Tudo isso acompanhado da boa música da
banda “Um dois três”.
Venha celebrar conosco! Não perca!

importantes, como a PLR (Participação
nos Lucros e Resultados), o 13º salário,
a jornada de seis horas e a ampliação da
licença maternidade para seis meses.
História
Instituído em 1951, o Dia do Bancário
celebra uma das greves mais longas e
vitoriosas da categoria. Após 69 dias
parados, os trabalhadores conseguiram
arrancar das organizações financeiras o
reajuste salarial de 31%. (O Bancário)
NEGOCIAÇÃO COM A CAIXA SEM AVANÇO
A Caixa segue a linha de outros bancos e,
durante negociação ontem (27), não traouxe respostas às reivindicações da pauta
dos empregados, entregue desde o dia 11
de agosto. Tempo suficiente para apresentar propostas.
A discussão girou em torno das questões
de segurança. A instituição financeira fez
uma apresentação sobre o novo modelo de
agência, com instalação de biombos entre
os caixas em todas as agências. Não informou, no entanto, o prazo.
Também há previsão de implantação de
vidros de proteção nos guichês dos caixas
para impedir roubos. Sobre a retirada dos
vigias das agências de área meio, a direção
da empresa disse que substituiu por outras
formas de controle de acesso, como porteiros e recepção. Medidas insuficientes.
Em relação à saúde, o Comando Nacional
solicitou averiguação sobre vídeos que
expõem empregados. O banco ficou de
investigar. Não houve avanço nos debates
sobre o fim das metas.
Embora os empregados peçam o fim do
GDP (Gestão de Desempenho de Pessoas), a Caixa reafirmou que vai ampliar o
programa, que contribui para o assédio e
adoecimento. (O Bancário)
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NOVA POLÍTICA DO ITAÚ PODE
LEVAR A 30 MIL DEMISSÕES
A política do Itaú Unibanco de atender parte de seus clientes por meio de agências
digitais pode levar à demissão de até 30
mil funcionários em dez anos. Isso porque
a instituição pretende cortar 50% de suas
atuais quatro mil agências físicas – que o
banco chama de ‘agência tijolo’ – na próxima década. Para os próximos três anos, a
estratégia é cortar 15% do total de agências
do País.
O anúncio foi feito pelo executivo Marco
Bonomi, diretor responsável pela área de
Varejo do banco, durante reunião com acionistas. Atualmente, o banco presidido por
Roberto Setubal tem 90 mil funcionários
no total, sendo 60 mil trabalhando em agências. “O índice de eficiência [das agências
digitais] é espetacular”, justificou Bonomi
em sua apresentação.
Bonomi diz que o banco observou que,
enquanto a agência de tijolos ficava aberta
das 10h às 16h, gerando, com isso, diversos custos, o cliente com perfil mais digital
fazia transações online antes de sair do trabalho ou à noite, depois de chegar em casa.
O conceito da agência digital vai além das
transações realizadas online: envolve o relacionamento virtual entre o cliente e seu
gerente.
As agências digitais começaram a ser
abertas há dois anos para clientes do Itaú
Personnalité, para os quais o banco exige
um saldo mínimo de investimentos de R$
100 mil. Hoje, o banco está estendendo a
proposta digital ao Uniclass, onde espera
atender 1,5 milhão de clientes em agências
digitais até o fim de 2016.
Procurado pelo Site Brasil 247 para comentar a possibilidade de demissões, o Itaú
ressaltou “a mudança de comportamento
do consumidor (perfil mais digital)” e disse
que isso teria levado à estratégia da instituição, mas não respondeu as perguntas que
dizia respeito aos empregados. A assessoria
de imprensa informou, por exemplo, que no
novo formato de relacionamento com clientes “tem pessoas por trás atendendo de 7h
às 24h”, mas também não esclareceu quantos funcionários trabalham em uma agência
digital, nem se os atuais funcionários das
agências físicas seriam realocados para outros áreas.
Fonte: Brasil 247
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HUMOR
Durante o jantar, Joãozinho conversa com
a mãe:
- Mamãe, porque é que o papai é careca?
- Ora, filhinho.... Porque ele tem muitas
coisas para pensar e é muito inteligente!
- Mas mamãe....então porque é que você
tem tanto cabelo? - Cala a boca e come
logo esta sopa, menino!

Oportunidade

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.
* Alugo: apartamento no bairo Jardim Vitória: 3 quartos
(1 suíte), sala ,cozinha, área de serviço c/ banheiro, banheiro social, varanda, 1garagem. nascente. contato: Marcos 8825-2900/ Nara 8822-2422.
* Tenho interesse de adquirir aparelho SKY ou OiTv completo. Contato: Gerbinho do BB - (73)8879-4928/ 91489670/ 3214-4000 (deixar recado com telefonista).

Será realizado em Ilhéus, nos dias11 a 13 de setembro de 2015, com carga horária de 28 horas.
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 - 29.08.15
8:30h - Campeonato Interno
Plantonista - Uilton
Domingo- 30.08.15
7:45h - Baba dos Bancários
Plantonista - Uilton
Quarta - 02.09.15
Plantonista - Everildo

“As ideias dominantes numa época nunca passaram das ideias da classe
dominante.” - By Marx

