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SINDICATO ENFRENTA AUTORITARISMO DO
BANCO DO BRASIL
Funcionários do Banco do Brasil que
exercem cargo de Gerentes de Relacionamentos e outros cargos comissionados foram surpreendidos com a perda
do cargo em uma decisão unilateral do
banco. Sem nenhuma alegação formal,
a direção do BB simplesmente comunicou a autoritária medida. Os colegas
são substituídos processuais em ações
coletivas ajuizadas pelo Sindicato.
As ações reivindicam o cumprimento de sentença judicial que condenou
o banco a reduzir a jornada de trabalho
e pagar a sétima e oitava hora como extraordinárias.
A arbitrariedade do banco provocou
prejuízos financeiros e psicológicos
para os trabalhadores e pune o direito
de recorrer à Justiça do Trabalho contra as irregularidades praticadas pela

instituição financeira. É também um desrespeito a quem exercia as devidas funções
de maneira profissional, ética e no cumprimento das metas estabelecidas. A medida
também descumpre cláusula do Acordo
Coletivo que reza acerca da Avaliação de
Desempenho, no que tange que só haverá
descomissionamento de função após três
avaliações negativas.
“O Sindicato dos Bancários repudia tal
retaliação com quem cumpre diligentemente suas obrigações e já acionou a Justiça do
Trabalho e a Comissão de Empresa dos Empregados do Banco do Brasil”, assegura Paulinho Silva, vice-presidente do Sindicato.

HOJE TEM CONFRATERNIZAÇÃO
EM ITAJUÍPE
Todos os bancários e bancárias de Itajuípe e região estão convidados a comparecerem ao Restaurante Valmir Neres, a partir das 20h30, para a primeira confraternização dos bancários de 2018. O
evento contará com a animação de Jorge Cardeal.
“Esperamos todos os bancários e bancárias de
Itajuípe na nossa primeira confraternização. Será
uma noite de muita descontração e música boa.
Participem!”, convidou Jorge Barbosa, presidente
do Sindicato.
Local: Restaurante Valmir Neres
Atração: Jorge Cardeal
Horário: 20:30

NOVO GOVERNO VOLTA A ATACAR
O BNDES

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS POR CELULAR AUMENTAM NO BRASIL
Por consequência de inúmeras demissões,
e pouco investimento em funcionários, o
número de canais de atendimento físico dos
bancos tem reduzido. Por outro lado, o acesso
a serviços financeiros por meio remoto, como
por celular, cresce.
Segundo o relatório de Cidadania Financeira, divulgado pelo Banco Central, as transações por aplicativos, internet banking e call
centers já representam 66% do total das transações realizadas (remotas e presenciais).
As operações por meio online registraram
expansão de 20%, de 2015 a 2016, e de 21%,
de 2016 a 2017.
As operações feitas em canais presenciais
como agências e postos, caixas de autoatendimento e correspondentes bancários, dimi-

nuíram em 5% de 2015 a 2016 e voltaram a
crescer 7% de 2016 a 2017. Assim também
houve queda dos pontos físicos de atendimento. Eram no total 277.982 em 2015, contra 257.570 em 2017.
Por mais que as operações digitais tenham
aumentado, os canais de atendimento físico
ainda são responsáveis por grande parte dessas operações. (SBBA)

Mesmo faltando quase dois meses para tomar
posse Bolsonaro já colocou em risco o comércio exterior brasileiro, ao atacar a China, os países árabes
e o Mercosul. Agora voltou a ameaçar o BNDES.
Ontem (08), afirmou em um tweet que pretende
“abrir a caixa preta do BNDES”. A equipe do presidente eleito estuda acabar com o banco, fundado
em 1952.
Desde o golpe de 2016, Temer esvazia a instituição. O projeto do governo é arrancar R$ 310 bilhões dos cofres do BNDES e entregá-los ao Tesouro Nacional até o final deste ano. Ou seja, mais da
metade do estoque de créditos do governo federal
no banco quando Dilma Rousseff foi tirada da presidência.(SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: RICARDO
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VERSO CULTURAL
Calendário das Confraternizações 2018

HUMOR

13/11/18 - Itororó
Local: Churrascaria Souza
Atração: Sérgio e Zanza
Horário: 20:30

Sábia natureza

23/11/18 - Camacan
Local: Churrascaria Sal e Brasa
Atração: Claudinha e banda
Horário: 21:00
30/11/18 - Ibicaraí
Local: Clube dos 40
Atração: Silvano e Carla
Horário: 21:00
07/12/18 - Coaraci
Local: AABB
Atração: Banda Nova Era
Horário: 21:00

“A natureza”, explicava a professora, “trata sempre de dar
compensações. Por exemplo, se uma pessoa perde um olho,
a vista do outro torna-se mais forte; e se ensurdece dum
ouvido, fica ouvindo muito mais nitidamente com o outro, e
assim por diante...”
“A senhora tem razão”, falou o aluno lá do fundo, “também já percebi isso. Por exemplo, eu notei que quando um
homem tem uma perna mais curta que a outra, a outra é
sempre mais comprida...”

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

BB

Itororó

09.11

Bradesco

Itajuípe

10.11

Jamilly Amaral F. de Almeida

BB

Curitiba

11.11

Joceli da Silva Pinheiro Júnior

Santander

Itabuna

12.11

Reginaldo Barros Meira

BB

Camacan

14.11

Luiz Gomes de Menezes Neto

Itaú

Itabuna

15.11

Marilandia Vieira de Oliveira

CEF

Itabuna

15.11

Cristineia Gonçalves B. Antunes
Kaue Freitas Silva

14/12/18 - Itabuna
Local: AABB
Atração: Banda Boogie Oogie + Dj
Horário: 21:00

CLASSIFICADOS
- 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.
- 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 Ita-

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (11)
7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão

buna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420 (Bira).
- 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.

QUARTA-FEIRA (14)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia

“Três coisas devem ser feitas por um juiz: ouvir atentamente, considerar sobriamente e decidir imparcialmente.” - Sócrates

