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CONFIRA COMO FOI A COMEMORAÇÃO DO DIA DO BANCÁRIO
EM ITABUNA
CAFÉ DA MANHÃ MUSICAL
Para comemorar o Dia do Bancário em
Itabuna, o Sindicato realizou na última
sexta-feira (28), mais uma edição do
Café da Manhã Musical no Restaurante
Estancia da Pizza no centro da cidade.
O evento contou com a participação do
músico Will que passeou pelo melhor
da Música Popular Brasileira e do Rock
FINAL DO CAMPEONATO Pop Nacional e Internacional enquanBRADESCO CAMPEÃO
to que bancários, vigilantes, serventes,
No
Sábado
(29), ocorreu a disputa do terestagiários e terceirizados das agências
ceiro
lugar
e
da final do Campeonato Inbancárias se confraternizavam durante a
terno do Clube dos Bancários. O time do
refeição.
Itabuna garantiu a terceira colocação. Já
o time do Bradesco foi o grande campeão
do campeonato vencendo o time da Caixa numa partida bastante acirrada por 3 a
2 na prorrogação. Samir (goleiro) e Léo
(artilheiro), ambos do Bradesco, conquistaram os prêmios individuais do campeonato. Após a entrega dos prêmios, rolou
som ao vivo com a banda “Um, dois,
MANIFESTAÇÃO NO ITAÚ
três”. Na oportunidade, nossas colegas da
Após o Café da Manhã Musical diretores Caixa promoveram uma feijoada em prol
do Sindicato se dirigiram à agência local de uma criança que possui hidrocefalia e
do Itaú e realizaram uma manifestação re- problemas físicos. A intenção é conseguir
lembrando a importância do Dia do Ban- uma cadeira de roda e ajuda de custo para
cário. Foi lembrado pelo diretor da Fede- viajar para Rede Sarah de Hospitais de
ração dos Bancários da Bahia e Sergipe, Reabilitação, em Salvador. Quem puder
Ricardo Carvalho, que por causa da greve ajudar entrar contato através do telefone
e da luta dos bancários é que foi criado o (73)8855-3493, falar com Eliane. AjuDepartamento Intersindical de Estatística dem! Confira as fotos e os vídeos do evento
e Estudos Sócio Economicos (Dieese). na página do Sindicato no Facebook.
O presidente do Sindicato Jorge Barbosa, denunciou durante a manifestação o
plano de reestruturação do banco Itaú,
anunciado pelo diretor executivo Marco Bononi na semana passada. "Essa
nova política poderá ser responsável por
mais de 30 mil demissões no Itaú em dez
anos e o movimento sindical está atento
a esse movimento", denunciou Barbosa.
O Itaú pretende atender parte de seus
clientes através das agências digitais e
com isso cortar 50% de suas atuais quatro mil unidades em todo o país. Para os
próximos três anos, a estratégia do banco é reduzir 15% do total de agências.
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CAIXA TEM ATÉ HOJE PARA ACATAR
ANULAÇÃO DO PSIC
A Caixa tem até hoje para se pronunciar se acatará ou não a anulação dos
processos de habilitação “Certificado de
Conhecimentos CAIXA” - Sistemática
002/2015 (Banco de Habilitados - Assistente e Assistente Executivo Júnior), Sistemática 003/2015 (Banco de Habilitados
- Assistente/Assistente Executivo Pleno,
Assistente Executivo Master e Assistente
Master TI) e Sistemática 004/2015 (Banco de Habilitados - Assistente/Assistente Executivo Sênior, Consultor Matriz e
Consultor TI), sugerido pelo Ministério
Público do Trabalho no Distrito Federal
(MPT-DF), representado pela procuradora Ana Cristina D. B. F. Tostes Ribeiro.
Em audiência realizada na semana passada, na 10º Procuradoria Regional do Trabalho do Ministério Público do Trabalho,
em Brasília, o banco informou que decidiu não aplicar as atuais sistemáticas de
banco de habilitados.
Apresentou também a proposta de cancelar os bancos formados em decorrência
das sistemáticas e, consequentemente,
permitir a todos os empregados, independente de terem obtido o Certificado
Caixa ou não, participar de todos os Processos Seletivos Internos por Competência (PSIC). E atribuir àqueles que tenham
obtido os Certificados Caixa decorrentes
das Sistemáticas, até 10% a mais na etapa
do PSIC referente à trajetória profissional
e educacional.
Fonte: Contraf
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