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CONFIRA COMO FORAM AS NEGOCIAÇÕES NO BB, CAIXA E BNB

BB não avança na pauta
Na quarta reunião de negociação da mesa
específica do Banco do Brasil, da Campanha
Nacional dos Bancários 2018, os temas tratados foram as cláusulas sociais e sindicais,
envolvendo representação dos delegados e
dirigentes sindicais.
Nas cláusulas sociais, o banco sinalizou a
renovação dos itens já constantes no atual
acordo, com promessa de apresentar redação
de alguns itens que foram debatidos.
Um dos debates colocados foi de se avançar na cláusula de ausências, acrescentando
as madrastas e padrastos. A argumentação
da Comissão de Empresa para essa questão é
que não se trata apenas de se ter um controle
de quem é ou da quantidade de madrastas
e padrastos, mas a questão do luto de um
ente familiar, mesmo que não constante nos
registros de nascimento.
Sobre planos de previdência complementar,
o banco informou que está tratando internamente sobre a proposta da minuta de melhoria dos planos de previdência patrocinados
pelo banco e também envolvendo os funcionários de bancos incorporados.

Caixa sinaliza avanço
A Caixa até apresentou algumas novidades, como a nova metodologia para o PSI
(Processo de Seleção Interna) com alguns
avanços. No entanto, como nas outras rodadas, não quis se comprometer a colocar no
ACT (Acordo Coletivo de Trabalho).

Sobre a verticalização, o banco informou
que novos ajustes estão suspensos e que a
fase agora é de avaliação. Em relação à Funcef, a Comissão Executiva de Empregados
reivindicou a alteração do modelo de equacionamento. A instituição disse ter consciência da grave situação e tem, junto com a
Fundação dos Economiários Federais, estudos em andamento, cujo objetivo é atenuar
o problema. Mas, não confirmou uma data
para apresentá-los.
No que diz respeito ao Saúde Caixa, a
empresa concordou com o fortalecimento
do Conselho de Usuários e dos Comitês de
Credenciamento, além do compromisso de
apresentar os números sobre o plano.

SEMESTRE GORDO NO BRADESCO:
LUCRO DE R$ 10,2 BI
O Bradesco, segundo maior banco privado
do país, fechou o semestre com recorde. O lucro
líquido foi de R$ 10,2 bilhões. O destaque fica
para o segundo trimestre, de R$ 5,161 bilhões,
acima, portanto, dos R$ 5,1 bilhões do primeiro
trimestre do ano.
No fim de junho, a carteira de crédito expandida somava R$ 515,635 bilhões, alta de 4,5%
em 12 meses. Embora esteja muito bem, o banco,
assim como os demais, não se compromete nada
na mesa de negociação da campanha salarial.
Nem mesmo contratação formal. Um retrocesso sem precedentes. Também não há garantias de
melhorar o ambiente de trabalho. Pelo contrário.
As metas e pressão só aumentam.
Os clientes não escapam. Pagam tarifas abusivas e não têm demandas básicas atendidas, como
é o caso da segurança. Já o alto escalão segue a
vida montado no luxo. Triste realidade, mas, no
Brasil, os bancos fazem o que bem querem.(SBBA)

Sem grandes definições no BNB
A posição contrária ao aumento unilateral nas contribuições cobradas pela Camed
aos associados de 1,5% para 2,5% foi colocada pela Comissão Nacional dos Funcionários do Banco do Nordeste, durante a
segunda rodada de negociação com o BNB.
O banco ficou de analisar a possibilidade
de prorrogação do prazo para o pagamento
do retroativo do reajuste.
A representação dos bancários também
cobrou a necessidade de mais participação
na Caixa de Assistência dos Funcionários
do BNB, mas a empresa disse que as pautas
da Camed e Capef transitam pela Diretoria
de Administração.
*Confira mais informações dos referidos
bancos no site do Sindicato.

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: CRISTIANE
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VERSO CULTURAL
Solidariedade

HUMOR
O hospício estava superlotado. Então os médicos resolveram fazer um exame pra ver quem já estava bom.
Saíram gritando que o hospício estava inundando, todos
os doidos começaram a nadar no chão, menos o famoso
doido que estava sentado num banco, sorrindo.
O médico pensou: Esse cara já deve estar bom, não tá
nadando.
E perguntou pro doido: - Por que você não tá nadando?
Ele respondeu: -Eu vou esperar a lancha que é mais rápido.

ANIVERSARIANTES
CLASSIFICADOS
- Vendo: Caminhonete F.1000 (92/93), com motor turbo de fábrica, ar, vidro
elétrico, cor branca. Contato: (73) 98852-2153.
- Vendo: Apartamento com ¾, sendo uma suíte, duas salas, copa, cozinha, sala
de jantar, banheiro social, duas salas; Terreno com aproximadamente 200m²,
com escritura individual e garagem para 2 carros. Rua Ramiro Nunes de Aquino, nº 442-A, bairro Pontalzinho. Contato: 99970-1030.
- Vendo: Casa com ¾, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social, área na
frente. Contato: 99125-6585.
- Vendo: Casa com 4/4, com duas suítes, garagem para 4 carros, piscina, dependência de empregada, sauna a vapor, com área na frente e fundo com
200m², na rua 3, nº15, no loteamento Monte Líbano, bairro São Roque. Contato: 99184-0884.
- Alugo: Apartamento no Conceição, próximo ao Jardim dos Eucalíptos. Apto.
completo com ¾ (1 suíte), sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem.
3º andar com interfone e portão eletrônico.Valor: R$ 850,00. Contato: Júnior
Nogueira (73) 99177-7545.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do
Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 99112-8713.
- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro Nova Itabuna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420 (Bira).
- Alugo: Dois apartamentos (1º e 2º andar) – frente, com 2/4, banheiro, terraço, cozinha americana – Rua José Bonifácio, nº 143, Conceição. Contato: (73)
98846-9577.
- Vendo: Chalé na Praia dos Leçóis (Após a Ilha dos Desejos), com um quarto
(reversível para dois), sala ampla, banheiro, cozinha e área de serviço. Contato:
(73) 98833-8895.
- Alugo: casa na Rua do Prado, 372 Bairro Conceição. Contendo
Garagem, sala, cozinha, 2 quartos sendo 1 suíte, banheiro social e área de
serviço. Contato: Marta (73) 9157-4357 / 98801-5765.

Aniversariante

Banco

Agência

Data

Allan Nascimento de Souza

Santander

Itabuna

28.07

Lucivania Maria A. C. Cruz

CEF

Ubaitaba

28.07

Raphael Sanny L. M. Silva

Bradesco

Itororó

29.07

Hiago Vinícius de Jesus Gomes

Bradesco

Itabuna

29.07

Sheila Neme Vieira

BB

Itabuna

29.07

Bruno Costa Miguel

BB

Itabuna

30.07

Eduardo Cavalcanti M. Santos

BB

Minas

31.07

Jeiza de Jesus Feitosa

BNB

Itabuna

31.07

Cristovao Luiz P. dos Santos

BNB

Camacan

31.07

Selma Pinheiro Rocha

CEF

Itabuna

02.08

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (29)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Wendel
QUARTA-FEIRA (1)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton

“Nunca se esquecem as lições aprendidas na dor.” - Provérbio africano

