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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, no uso das
atribuições que lhe confere o Estatuto,
convoca todos os associados da base territorial deste Sindicato, nos municípios
de: Almadina, Barro Preto, Buerarema,
Camacan, Coarací, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, Itajú do Colônia, Itajuípe,
Itapé, Itapitanga, Itororó, Pau Brasil e
Santa Cruz da Vitória, para participarem
da Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 20 de dezembro de 2018,
às 17h30min em primeira convocação e às
18h00min em segunda convocação, no Auditório da sede do Sindicato dos Bancários
de Itabuna e Região, situado na Av. Duque
de Caxias, 111, Centro, nesta cidade, a fim
de deliberarem as seguintes matérias da or-

CONFRATERNIZAÇÃO DOS BANCÁRIOS
NA SEXTA-FEIRA

Todos os bancários e bancárias de Itabuna e região estão convidados a participarem da Confradem do dia:
ternização dos Bancários 2018, que será realizada
1. Alterações Estatutárias;
na sexta-feira (14), a partir das 21h, na AABB de
2. Outros assuntos de interesse da categoria Itabuna.
profissional.
Animando a noite, teremos as bandas Boogie
Oogie e Caput Rock, além de DJ. “Será uma festa
muito animada e temos certeza que a categoria irá
Itabuna (BA), 11 de dezembro de 2018.
se divertir muito”, afirmou Liamara Bricídio, diretora do Sindicato.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Aguardamos todos (as) vocês!
Presidente

EMPREGO E SAÚDE EM DISCUSSÃO COM O BRADESCO
A reunião entre a COE (Comissão de Organização dos Empregados) e a direção do
Bradesco, realizada ontem (11), Osasco (SP),
debateu assuntos importantíssimos para os
bancários: emprego, saúde e bolsa educação.
A direção do banco deixou claro que algumas medidas não terão acordo, como bolsa educação. O Bradesco é o único que não
oferece o auxílio educação aos funcionários. empresa, não haverá demissões em massa e os
A continuidade do plano de saúde para os bancários serão remanejados.
aposentados também não tem acordo, se- Também foi pautado a necessidade de um
gundo a empresa. Quer dizer justamente calendário de reunião, com objetivo de soluquando o cidadão envelhece e mais precisa cionar os problemas com o plano de saúde e
de assistência à saúde, a empresa dá as costas. odontológico. A empresa reduziu os serviços
Vale destacar que o índice de adoecimento é e a rede credenciada e os usuários têm dificulalto e o tratamento de algumas doenças são dade na aprovação de exames. Há relatos também de que o site está desatualizado. Diante
de alto custo.
Sobre reestruturação e fechamento de dos problemas, o banco aceitou a proposta e
agências, o movimento sindical cobrou expli- vai discutir sobre o assunto. O calendário será
cações sobre a realocação dos funcionários e definido a partir de fevereiro de 2019.
Fonte: SBBA
reivindicou garantia de emprego. Segundo a

REUNIÃO COM O SANTANDER DEBATE
PLANO DE SAÚDE

A Comissão de Organização dos Empregados do
Santander (COE) se reúne com a direção do banco
amanhã (13), para debater assuntos polêmicos. O
reajuste abusivo no plano de saúde dos bancários
feitos neste mês está entre as prioridades a serem
debatidas. A COE quer explicações do Santander
sobre o aumento abusivo. A pauta inclui ainda
Agências WorkCafe e mudança nas funções da área
operacional.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: LIVIA
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