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Para tratar dos assuntos que afetam diretamente os trabalhadores da Caixa, a CEE (Comissão Executiva dos Empregados) se reúne com a direção da empresa,
na quarta-feira (15/01), em São Paulo.
Diante da política ofensiva da
direção do banco, que diminui direitos
e afeta as condições de saúde e trabalho, os bancários ampliam a resistência. Também reforçam a importância
de defender a Caixa 100% pública e a
função social que a instituição exerce.
Antes da reunião com a direção
do banco, na segunda-feira (13/01), será
realizado o Dia Nacional de Luta contra o
desmonte e as medidas do banco. A orientação é que os trabalhadores utilizem roupas de cores vibrantes e postem nas redes
sociais a hashtag #ACAIXAÉTODASUA.
Confira abaixo as questões a serem debatidas com a direção
da Caixa na reunião de quarta-feira:
- Fim da uberizacao do trabalho de caixas,
tesoureiros e avaliadores de penhor (fim
das carreiras por minuto);
- Estabilidade remuneratória aos empregados e pelo fim das incertezas, agravadas
com os anúncios de restruturação;

- Fortalecimento do papel social da Caixa;
- Novo modelo de PSI é excludente, considerando o último ciclo do GDP, no qual gestantes e
empregados de licença não podem participar;
- Que a direção da Caixa brigue pelo restabelecimento do convênio com o INSS;
- Saúde Caixa para todos;
- Fim do Bônus Caixa e maior reconhecimento
dos empregados;
- Fim das demissões dos PCDs por questões de
adaptação;
- Contratação imediata dos concursados 2014;
- Cobrança de esclarecimentos sobre a reestruturação que retirada de direitos dos Caixas, Tesoureiros e Gestores, além do fim deste processo;
- Fim da verticalização: equiparação salarial dos
GAN PF e PJ com os gerentes de relacionamento
PF e PJ;
- Valorização da Função de Caixa (volta da efetivação) e do atendimento a população com o fim
do Caixa minuto;
- Fim do Revalida e do GDP;
- Fim da jornada irregular dos GG, com o registro
de ponto e o impedimento de jornadas superiores a 12h;
- Transparência no Saúde Caixa: precisamos dos
dados para poder fiscalizar ou negociar. Onde estão os relatórios?.

BB FORMALIZA QUE NOVOS APOSENTADOS DEIXEM A EMPRESA

Na zona - O alerta da Embaixada dos EUA para que os norte-americanos residentes ou em trânsito pelo
Brasil evitem lugares de grande aglomeração e sejam discretos, dá uma noção
da imbecilidade do governo Bolsonaro
ao assumir a defesa de Trump contra
o Irã. Insere o território brasileiro na
zona de conﬂito. Desnecessariamente. Sem falar nos reﬂexos econômicos.

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio
(Dir. Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 (Oi); 3026-0084 (Vivo) • Endereço eletrônico: bancariositabuna@
bancariositabuna.com • Página na Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

HUMOR

- Vendo: Apartamento, 2 quartos, sala, cozinha , banheiro, varanda ,
primeiro andar , uma vaga garagem descoberta. Condomínio Eco América.
- Alugo: Apartamento, triplex 3 suites, garagem com portão eletronico
Rua Castro Alves - São Caetano. Contato: (73) 98805-3044 Helma/
99849-4020 Lucas.
- Vendo: Casa com 3/4, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social,
área na frente. Contato: 99125-6585.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 991128713.
- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro
Nova Itabuna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420
(Bira).
- Vendo: Apto, 4º andar, Cond, Jorge Amado, em frente ao Colégio Ciomf, com 3/4 (um suíte e closet), todos com varanda coberta.
Banheiro social, área de serviço, cozinha e duas salas. Contato: (73)
98844-0387/ 98123-8469.
- Vendo: Terreno no Loteamento Parque Verde, nº 3, Qd. K, Rua A,
bairro de Fátima, com 169,00m². Contato: (73) 99123-8130.
- Vendo: Apto: 3/4 (sendo uma suíte), sala, cozinha, vaga para 2 carros.
Rua José Alves dos Reis, Jd.Vitória, à 400 metros do Shopping. Contato:
98869-5626 (Thiago)
- Vendo: Terreno 20x8, loteamento Cleber Gally (Gally), próximo a
Ijreja Congregação Cristã do Brasil, barro Sto. Antônio. (73)988383272 - Alane
- Vendo: Dois terrenos no loteamento Top Park, quadra D3, lote 11 e
12. Contato: (73)98896-5616 - Cid.
- Vendo: Apto no Cond. Jaçanã, bloco 2, apto 203. Contato: (73)988965616 - Cid.

DOMINGO (05)
- 8h: Baba dos bancarios
Plantonista: LIAMARA

“Árvore plantada com amor ninguém derruba. Quem planta árvores cria raízes. Quem cultiva amizades também.” - Provérbio Chinés

