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PESSOAL DA CAIXA - AMANHÃ, DIA DO ESQUENTA

#ACaixaÉTodaSua
Mobilização com retardamento na abertura nas unidades contra
a reestruturação e privatização dos ativos da Caixa.
No dia 22 de janeiro, a direção da banco, além de impactar negativamente
Caixa anunciou medidas que promovem na vida dos empregados, pois propõem,
uma total reeestruturação na rede do ban- entre outras medidas, a redução de suco. O modelo apresentado aos trabalha- perintendências regionais e extinção de
dores representa um verdadeiro desmon- funções. Resistir é preciso!
te da empresa, que visa a privatização do
Assembleia hoje!

SOMENTE DIRETORES INDICADOS PELO MERCADO TERÃO
AUMENTOS SALARIAIS NO BANCO DO BRASIL

O presidente do BB, Rubem Novaes, disse no final de janeiro, durante
evento promovido pelo banco Credit
Suisse, em São Paulo, que os bancos
públicos têm dificuldade de reter talentos.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 14.358.204/0001-03, Registro Sindical nº. 118.036/67 por seu presidente abaixo
assinado convoca todos os empregados da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, sócios e não sócios, que
trabalham em unidades localizadas na base territorial
deste Sindicato, para participarem da Assembleia
Geral Extraordinária que será realizada no dia 4 de
fevereiro de 2020, às 18:00 (dezoito horas), em primeira convocação, ou às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, a ser realizada
na Sede deste Sindicato, localizado na Av. Duque de
Caxias, 111 – Centro – Itabuna BA, para discutirem e
deliberarem acerca da seguinte ordem do dia:
1.
Aprovação para o retardamento de abertura
das agências em uma hora no dia 5 de fevereiro de
2020.
2. Preparação para o 13.02, Dia Nacional de Luta.

O Banco do Brasil anunciou, ontem
(3), uma série de medidas que vai
alterar a forma de remuneração na
instituição. O banco alega que potencializará os ganhos dos funcionários,
com foco no reconhecimento a partir de seus desempenhos.
Basta analisar as medidas da atual
gestão para vermos que essa não é a
verdade. O que a medida quer promover, na verdade, é a redução dos
salários dos funcionários. Pelas falas
do presidente do Banco do Brasil, a
impressão que se tem é que os únicos
que terão aumentos serão os altos
executivos do banco, que são cargos
de confiança nomeados pelo governo e foram indicados pelo mercado
financeiro.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA CAIXA ECONÔMICA

Itabuna (BA), 4 de fevereiro de 2020.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

Brasil tinha a intenção de aumentar a remuneração
de executivos de Brasília, que já têm altos salários,
ocupam cargos de confiança, foram indicados pelo
marcado e nomeados pelo governo, para impedir a
debandada de profissionais. Mas, qual debandada?
Os que saíram foram exatamente os altos executivos,
como vice-presidentes e diretores. Então a ideia é valorizar estes poucos em detrimento a todo o resto dos
funcionários? Eles querem valorizar os funcionários
diminuindo seus salários?

Mais uma vez, o banco anunciou as mudanças ao
mercado e em comunicado direto aos funcionários,
desconsiderando o acordo de que as mudanças devem
ser debatidas primeiro com a representação dos trabalhadores. Esta prática do banco gera apreensão entre
os funcionários, que recebem os comunicados e ficam
sem o respaldo da representação dos trabalhadores
Desde a semana passada, a mídia para explicar as mudanças. Ao invés de ajudar, o banco
vem anunciando que o Banco do prejudica a gestão de pessoal.

MENDIGOS DE GRAVATA NA
LAVAGEM DO BECO DO FUXICO

Ainda dá tempo de você adquirir sua camisa que
está à venda na sede do Sindicato dos Bancários e
pelos diretores nas agências bancárias que desfila na
próxima quinta-feira (6), a partir das 17h, na Lavagem
do Beco do Fuxico. O valor da camisa é de R$ 20, 00.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: EVERILDO
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