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FESTA DAS CRIANÇAS NO CLUBE DOS BANCÁRIOS DIA 04
Venha curtir a Festa das Crianças no Clube dos Bancários
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Muitas atrações:
Palhaços;
Malabares;
Mágico;
Jogos;
Brincadeiras;
Piscina de bolinha;
Cama Elástica;
e muito mais!

Traga seus filhos
para curtir um dia
especial!!!
Som ao vivo com a
Banda Nova Era
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PALESTRA - SITUAÇÃO DA FUNCEF
A fim de esclarecer e debater a situação
econômico-financeira da Fundação dos
Economiários Federais – Funcef, a diretoria do Sindicato promove uma palestra
com o titular eleito pelos empregados do
Conselho Deliberativo da Funcef, senhor
Antônio Luís Fermino, amanhã (sextafeira), às 18h, no hall do Palace Hotel, na
Avenida Cinquentenário, nº 1061 - Centro,
Itabuna. Todos os bancários da Caixa estão convidados. Participe!

OS 7 PECADOS DO CAPITAL: MENTIRA
APESAR DO ITAÚ TER NEGADO DEMISSÕES, SINDICATOS FICARÃO ATENTOS
“Houve um mal-entendido”. Esta foi a explicação dos representantes do banco Itaú,
dada ao Comando Nacional dos Bancários
e a Comissão de Organização dos Empregados (COE) do Itaú, em reunião realizada
ontem (23) em São Paulo. O objetivo do
encontro foi o de esclarecer as declarações
do diretor da Área de Varejo do Itaú, Marco Bonomi, sobre o fechamento de agências de tijolos substituindo-as por agências
digitais e cortes de postos de trabalho na
instituição financeira.
Segundo os representantes do Itaú, Bonomi
foi mal interpretado pela imprensa. Na reunião desta quarta, a direção do banco negou
o fechamento de agências e a eliminação de
postos de trabalho.
Para o coordenador da COE do Itaú, Jair
Alves, os trabalhadores foram pegos de surpresa com a nova política do Banco. “Este
novo modelo não afeta apenas a questão
do desemprego que abala a categoria, mas
também vem afetando a remuneração dos
bancários, que perdem com a diminuição
do número de contas das agencias solos
para as digitais. A meta dos funcionários
das agências solos não é alterada com número de contas que sai da agencia. O que
agrava o problema das metas abusivas”,
explicou Jair.
Os sindicatos e federações vão acompanhar
de perto toda a movimentação desta nova
fase do banco. (Contraf)

OPORTUNIDADE
A Unime, parceira do Sindicato dos Bancários, realiza no próximo sábado (26) um
curso com o objetivo de desenvolvimento
e capacitação de carreira, lideranças, negócios e vida.
Idealizado de forma pioneira na região,
trata-se do DayCoaching, que surge com a
proposta de apresentar ao público local as
principais vivências do universo Coaching.
O público alvo é destinado àquelas pessoas
que querem se tornar ou já são empresários,
gestores e líderes em suas empresas.
O evento será realizado no Empório Bahia,
que fica na rua Pernambuco, nº 146, bairro
Jardim Vitória, das 8h às 17h. As vagas são
limitadas. As inscrições custam R$ 200,00,
preço especial para bancários.
Maiores informações através dos telefones
(73) 8118-8440/ 9153-0366, ou através do
email daycoaching@gmail.com.

Não há metas abusivas? Nem assédio moral? E que tal ouvir dos bancos que não
podem pagar o que é justo aos seus trabalhadores mesmo apresentando lucros bilionários? Ou que as demissões no setor, que
em 2014 somaram mais de 5 mil postos de
trabalho extintos, são apenas reestruturação? Assim como os admitidos ganharem
58% menos que os desligados (de janeiro a
junho de 2015).
Chamar as conquistas dos trabalhadores
– como PLR, auxílio-creche, bolsas de
estudo, abono-assiduidade, vale-alimentação, vale-cultura –, de benefícios concedidos pela boa vontade dos próprios bancos
também está no rol das inverdades. Todos
esses direitos foram garantidos pelos trabalhadores após muita luta, sacrifício e
greves que quase sempre acompanham as
Campanhas Nacionais.
Chega de mentira! Exploração não tem
perdão e os bancários vão deixar isso claro!

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: UILTON
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