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É HOJE! BANDA KAUS ANIMA
CONFRATERNIZAÇÃO EM ITABUNA
Já está tudo pronto para a confraternização dos bancários de Itabuna. O
evento será realizado na AABB a partir
das 21h.
Os bancários associados terão o
nome na lista que ficará na portaria do
clube e dará direito a levar um acompanhante. Você não pode perder! Venha
curtir conosco!

Itabuna
Data: 15/12/17
Local: AABB
Atração: Banda Kaus

BAHIA COBRA POSICIONAMENTO DO SANTANDER
Preocupados com os ataques do Santander aos direitos dos funcionários, o Sindicato dos Bancários da Bahia e a Federação dos
Bancários da Bahia foram ao RH Relações
Sindicais do banco, ontem (14/12), para
tratar sobre a rotina difícil enfrentada pelos
bancários.
Os problemas com as clínicas que realizam perícias médicas na Bahia foi um
dos assuntos mais debatidos. O banco reconhece que tem dificuldades na rotina de
perícias e abriu a possibilidade de contratar
clínicas novas.
Mas, não resolve o problema. A reivindicação é por autonomia do médico no procedimento, que hoje precisa ligar para o Santander antes de concluir o exame com os
funcionários. Os bancários querem ainda
uma solução para o custeio do plano de saúde, que é em sistema de coparticipação. O
DISCRIMINAÇÃO - Apesar dos lucros
bilionários, os bancos seguem com a discriminação e não contratam o número
correto de pessoas com deficiência. O percentual de cumprimento nas cinco maiores organizações financeiras é de 53,9%.
Os bancos descumprem a Lei 8.213/1991,
que estabelece o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas

caso é tão sério, que alguns trabalhadores chegam a receber o contracheque
zerado quando utilizam os serviços do
plano.
A representação do banco disse
estar concluindo um estudo sobre o
impacto da coparticipação e em breve
apresenta para análise. Outra questão
discutida foi o Programa Mais Saúde.
Os representantes dos trabalhadores querem informações, uma vez que
diversos funcionários receberam ligações no período da noite e fins de semana, como parte dele. Mais uma vez,
o banco ficou de esclarecer por e-mail.

REUNIÃO COM O ITAÚ
O adiantamento emergencial dos licenciados, garantia de emprego para o funcionário que passa pelo
programa de readaptação, autonomia para o médico
do trabalho e os excessos na cobrança de metas foram
amplamente debatidos, ontem (14/12), entre o Movimento Sindical baiano a direção do Itaú. A reunião
foi solicitada pelas entidades representativas dos trabalhadores.
O debate foi longo, durante toda manhã, mas o
resultado foi positivo. Sobre o parcelamento da dívida
quando o adiantamento emergencial for indeferido,
os bancários reivindicam que o débito não seja feito
de uma única vez. Ao invés disso, comprometa apenas 30% da folha do funcionário. O Itaú ficou de
analisar.
Os bancários querem também garantia de emprego para quem passa pelo programa de readaptação e
que a empresa assegure tratamento sem discriminação
às pessoas com doença ocupacional. Os diretores cobraram ainda autonomia para o médico do trabalho
em relação ao exame de retorno e, caso o profissional
constate que o funcionário tem problema de saúde,
possa solicitar a emissão do CAT (Comunicado de
Acidente de Trabalho).
Sobre a postura dos gestores em relação à cobrança de metas na área comercial, o banco diz que tem
melhorado a relação e está aberto para discutir qualquer situação que caracteriza excesso. (Seeb Bahia)

5ª MENTIRA SOBRE A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA

Fonte: SBBA com FEEB

portadoras de deficiências e a efetiva
integração social. Pelas cotas, as empresas deveriam ter 20.647 empregados,
mas são apenas 11.125. O Movimento
Sindical segue com a pressão por igualdade tanto na contratação como no
ambiente de trabalho. Os bancos não
apresentam argumentos razoáveis para
não efetivar a admissão. (SBBA)
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VERSO CULTURAL
CAMPANHA
Neste Natal dê um presente à vida: Doe Sangue!

HUMOR
Fui almoçar ontem na casa de uma
amiga. Quando terminamos, ela me
disse:
- Fiz o almoço, a gora a louça é sua.
Peguei a louça, coloquei tudo em
um saco plástico e fui embora.
Agora a mulher está aqui na frente
de casa com a polícia querendo a
louça de volta...
Vai entender esse povo, dá e depois
toma. Estranho, viu?
kkkkkkkkkkkkkkk

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

CLASSIFICADOS

Alugo: Apto, Rua Getulio Vargas, 36 Terreo (02 Quartos / Garagem) - Conceição Contato: 98874-1641
- Alugo: Apartamento na Av. Nações Unidas, Centro, em frente
a Defensoria Pública, 2/4, sala ampla, cozinha e garagem com portaão eletrônico.
Contato: (73) 8855-7405/ 9119-7059.
- Alugo: Apto, 1/4, Garagem Coberta, Cozinha americana, el
evador, próx. ao Centro de Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
- Alugo: apto, 3/4 (1 suíte), no Zildolândia, centro, em frente a
Embasa. Todo reformado e com ambientes pré-moldados. Residencial Maranatá. Duas vagas na garagem. Valor do aluguel R$
1.300,00. Contato: Priscila (73) 98833-0260.
- Alugo: Apto (2º andar), 2/4, cozinha americana, área de luz. Rua
José Bonifácio, nº 143, Bairro Conceição. Contato: 98846-9577.
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Agência

Manuela H. de C. Santos

BB

Coaraci

16.12

Arnaldo Oliveira Santos

BB

Camcan

17.12

Alexandre da S. P. Santos

CEF

Itabuna

17.12

Isralso Santos da Silva

CEF

Itabuna

18.12

Andrea Santos de Jesus

Bradesco

Coaraci

18.12

Lucimary da S. Oliveira

Loteria

Itabuna

19.12

Marcio da Rocha Ramos

BB

Itabuna

19.12

Pedro Felipe M. Valle

CEF

Itabuna

19.12

Nelson Peixoto Cardoso

CEF

Itabuna

19.12

Suelen F. S.F. Almeida

CEF

Itabuna

20.12

Israel Oliveira Santos

CEF

Itabuna

20.12

Noely Júlia Nunes

CEF

Itabuna

21.12

BB

Itabuna

21.12

Matheus Santos Alves

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (17)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia
QUARTA-FEIRA (20)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão

“Use a sua luz, mas diminua o seu brilho” - Lao-Tsé

