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DE NOVO, A FENABAN É SÓ ENROLAÇÃO
Os bancários não aguentam mais tanta enrolação. Mais uma negociação e os debates com
a Fenaban não avançam. Além de não apresentar proposta sobre igualdade de oportunidades, ontem (09), a Federação Nacional dos
Bancos teve o desplante de dizer que considera a rodada apenas como uma troca de ideias.
Os absurdos não param por aí. Os representantes dos bancos argumentam que oferecem
ampla igualdade para os funcionários. Quem
trabalha nas agências sabe. Há desigualdade
salarial e até dificuldade de ascensão profissional. Os clientes também percebem. Em alguns bancos quase que não existem bancários
negros.
Os dados ajudam a elucidar a realidade. Segundo o Relatório Anual de Informações Sociais (Rais), a remuneração média das bancárias é de 75,9% da do homem e somente 8,4%
ocupam cargos de chefia. Tem mais, 76,6%
dos trabalhadores se declaram brancos. Plano de cargos e salários também fez parte das
discussões.

Calendário
Tem mudanças no calendário de negociação e
os bancários devem ficar atentos. Como algumas reivindicações ficaram sem debate, ficou
agendada para terça-feira (15) uma nova rodada. A mesa de remuneração e cláusulas econômicas continua marcada para quarta-feira (16).
“A orientação é para que as mobilizações cresçam para pressionar os bancos a apresentarem uma proposta global decente”, reafirma o
presidente da Federação da Bahia e Sergipe,
Emanoel Souza, presente na rodada.
Fonte: O Bancário
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OS 7 PECADOS DO CAPITAL
A sanha infinita por lucros exorbitantes alimenta um dos principais problemas enfrentados pela categoria: o assédio moral.
O modo de gestão dos bancos pressiona ao
extremo os trabalhadores pelo cumprimento de metas cada vez maiores e abusivas.
O resultado: cada vez mais bancários doentes, vítimas de transtornos mentais e de
Ler/Dort. Segundo o INSS, a categoria é a
que mais se afasta em função de problemas
psicológicos.
Além do assédio moral, este ano os bancários denunciam também o aumento de
casos de assédio sexual. Segundo a consulta realizada com trabalhadores de todo
o Brasil, 12% disseram já ter sido vítimas
desse crime.
Os bancários avisam: exploração não tem
perdão!

BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA GRAPIÚNA
PELA IMEDIATA CONTRATAÇÃO DOS CONCURSADOS
No recente Programa de Aposentadoria
Incentivada (PAI), promovido pelo Banco
do Brasil, houve adesão de 5 mil funcionários e, o Movimento Sindical tem cobrado
do banco a contratação dos concursados.
Contudo, os representantes da empresa, nas
negociações da campanha salarial, se quer
informaram se vão repor tais vagas.
Em contraposição, o banco lucrou R$ 8,8
bilhões no primeiro semestre, uma alta de
11,5% em relação ao mesmo período do
ano passado. Além de aumentar em 561 mil
o número de correntistas, somando 62,1
milhões de clientes. Também abriu 54 novas agências, saltando para 5.544 unidades.
Entretanto, somente 778 novos funcionários foram admitidos no período, totalizando 112.325 bancários em junho de 2015.
As receitas com serviços e tarifas totalizaram R$ 12,8 bilhões com alta de 9,1%, enquanto as despesas com pessoal somaram
R$ 10,7 bilhões (+14,2%), o que resultou

num índice de cobertura de 119,3%, no final do semestre.
Enquanto isso, a dura realidade pode ser
ilustrada com os resultados da Agência
Grapiúna do Banco do Brasil, de uma lotação de 18 funcionários, hoje conta com
apenas 12, que fica menor ainda quando
tem algum colega afastado por motivo de
férias, destacamento ou saúde. No próximo dia 18 haverá manifestações em todo
o país cobrando a contração dos concursados.

ASSEMBLÉIA HOJE
Será realizada hoje, a partir das
18h, assembléia com os funcionários do Banco do Brasil, que são
beneficiários da Ação Coletiva dos
Assistentes e Analistas, processo
0188600.02.2009.5.05.0462. A participação de todos é muito importante,
por isso, compareçam!
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: NELIO
Tarde: LIVIA

Visite o novo site dos bancários: www.bancariositabuna.com
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Internet: www.bancariositabuna.com - Diretores responsáveis: Jorge Barbosa: Presidente; Liamara Bricidio: Dir. Imprensa; Programação visual: Bruno de Azevedo

HUMOR

Classificados
* Vendo: Voyage Itrend, 2013/2014, Km 25.000, R$ 34.000,00.
Contato: Francisco Lins (73) 8859-9044.
* 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.
* 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.

Desconfiado da fidelidade da sua mulher, o marido resolveu contratar um detetive particular.
Deu a dica de um motel onde ela poderia estar
e mandou o detetive ficar de olho para dar o
flagrante:
- Não deixe a cretina escapar, que eu estou de
olho lá na esquina!
O homem ficou na expectativa por mais de uma
hora.
De repente, vê o detetive dando a maior surra
numa mulher.
- Espera aí! Essa não é a minha mulher!
- Mas é a minha - berrou o detetive.

IDEIAS
Jamais poderemos construir
Por Valter Moraes
Um mundo justo,
Sem a justeza das nossas ideias
Povoadas de reflexões
Que educa o homem,
Na vivência desgarrada do
Egoísmo, emancipando a vida,
Consciente da critica e autocritica,
Com o olhar fora dos padrões estabelecidos,
Para não sermos incentivados pelo personalismo,
Característicos de seres
Que não estão convictos
Da existência
Da simplicidade das leis,
Da natureza que nos rege,
E que cabe a nós modificá-la somente
Para a contemplação
Estética moral da vida,
Sem julgamentos,
Para o amadurecimento do próprio eu!
Cortando as correntes que nos prende,
Libertando nossa coragem na construção um mundo
igual!

* Vendo: Apartamento, 62m², 2/4, dependência de empregada,
tanque de água individual e área de luz. End: Trav. Rozeneide,
nº50, apto 102, bairro Zildolandia, próximo a Escola Arco Iris.
Fone: 9199-2064 (Israel);
* 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.
Telefone: ( 73) 8822-6840 / 9112-8377 /3212-4646.

AGENDA DO CLUBE
Sábado - 12.09.15
8:30h - Baba dos Bancários
Plantonista: Liamara
Domingo- 13.09.15
7:45h - Baba dos Bancários
Plantonista: Liamara
Quarta - 16.09.15
Plantonista - Ronaldo

“Para ganhar conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para ganhar
sabedoria, elimine coisas todos os dias” - By Lao-Tsé

