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BANCO DO BRASIL PAGA PLR DIA 5 DE MARÇO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Banco anunciou nesta quinta-feira um lucro de mais de R$ 18 bi, alta de 41,2%

Logo após o Banco do Brasil anunciar,
ontem (13), um lucro de R$ 18,162 bilhões em 2019, o presidente do banco,
Rubem Novaes, anunciou que a parcela
referente ao segundo semestre de 2019
da Participação nos Lucros e/ou Resultados (PLR) será paga aos funcionários
no dia 5 de março.
Além de anunciar a PLR, Novaes disse
“após resultado fraco em gestão petista,
banco começou a escalada”.

do nesta quinta-feira, durante o ano de 2019, o
banco havia reduzido seu quadro de funcionários em 3.699 postos de trabalho. No período,
foram fechadas 366 agências.

Novaes demonstra, mais uma vez, seu
despreparo para administrar o banco.
Ele é conhecido por suas declarações
machistas e totalmente ideológicas.
Não consegue separar o que pensa e
fala do que deveria ser as declarações
de um executivo de um banco como o
Banco do Brasil.

As pessoas que necessitam da agência bancária
precisam se deslocar por longas distâncias, muitas vezes têm que ir a outras cidades para poder
contar com os serviços bancários. Quando a encontram precisam enfrentar longas filas por causa da redução de funcionários e da concentração
da demanda.

Segundo dados do Balanço apresenta-

Fonte: Contraf

BANCOS FECHAM AGÊNCIAS E DEMITEM A RODO
Apesar do lucro de quase R$ 69 bilhões
em 2019, Itaú, Bradesco e Santander
colocaram pra fora 6,923 mil bancários
e fecharam 430 agências. Na prática,
cofres cheios, mas clientes e categoria
prejudicados. Para enxugar o quadro de
pessoal, os bancos usam como justificativas o aumento nas operações digitais 4,478 mil agências, mas fechou mais 100 pontos
e a concorrência com as fintechs.
em 2019, sendo que a maioria foi no último trimestre. Para 2020, o banco pretende fechar as porSomente no quarto trimestre, o Itaú tas de outras 300 unidades.
fechou 200 unidades. No ano passado,
foram encerradas 436 agências, consi- Que os bancos privados só visam o lucro, não é
derando Brasil e toda a América Lati- novidade. São cada vez menos bancários para atenna. A rede física global do banco possui der a clientela que lota as agências. No Itaú, foram
4,504 mil pontos. A rede brasileira, o desligados 5.454 pessoas no ano passado. O quanúmero de unidades caiu em 372. Ago- dro passou de mais de 100 mil funcionários para
ra são 3,158 mil.
menos de 95 mil.
Já o Bradesco conta com uma rede de

Fonte: SBBA

O Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.358.204/000103, Registro Sindical nº 118.036/67 por seu presidente abaixo assinado, no uso das atribuições que
lhe confere o Estatuto, convoca todos os associados
para participarem da Assembleia Geral Ordinária,
a ser realizada no dia 20.02.2020, às 18h00min em
primeira convocação e meia hora após 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 Ordem do dia:
1. Leitura, apreciação e votação das peças que compõem o BALANÇO FINANCEIRO dos meses janeiro a dezembro do exercício de 2019, caracterizando a prestação de contas desta Entidade.
2. Leitura, apreciação e votação do Orçamento Anual referente ao exercício de 2020.
A partir de hoje os referidos documentos se encontram à disposição dos associados para qualquer averiguação.
Itabuna (BA), 11 de fevereiro de 2020.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: SÔNIA
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VERSO CULTURAL
HUMOR
Dois bêbados estavam no bar há mais de três horas enchendo a
cara, até que um pergunta pro outro:
-Onde é que você mora?
-Eu moro aqui na rua do lado.
-Poxa! Eu também.
-Minha casa é a da esquina.
-Poxa! A minha também é na esquina.
-A minha é aquela amarela, número treze.
-Pera lá! Essa é minha casa, pô!
-Não senhor! é muito minha!
Então resolveram solucionar este mistério e foram, os dois na
direção da tal casa:
-É aqui que eu moro!
-IMPOSSÍVEL! Quem mora aqui sou eu!
-Macacos que o partam! Eu tô falando que moro aqui é porque
moro!
-De jeito nenhum! Tá me chamando de mentiroso?
-Tô sim, essa casa é minha!
-Não, ela é minha!
-Minha!
-É minha!
E ficaram os dois naquele papo furado até a porta se abrir e uma
senhora aparece louca da vida, e diz:
-BONITO, né! Pai e filho bêbados, discutindo no portão!

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

Marcus Antônio S. Santos

BB

Ilhéus

14.02

Murilo Andrade Lemos

BNB

Itabuna

14.02

Karla Desirre M. S. Monteiro

CEF

Itabuna

16.02

Isidoro Carvalho Oliveira Neto

Bradesco

Itajuípe

17.02

Cassia Gomes de Almeida

BB

Itabuna

17.02

Ikaro Borges de Jesus Santos

Bradesco

Sta. Cruz

17.02

Wellignton Benevides Guimarães

BB

Itapé

18.02

Otoniel Pereira dos Reis

BB

Pau Brasil

18.02

Jaqueline Reis S. Sucupira

BB

Itabuna

18.02

Ricardo Silva Souza

CEF

Itabuna

20.02

CLASSIFICADOS
- 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: 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.

TA NA REDE - Por Alves

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (16)
- 8h: Baba dos bancarios
Plantonista: Jorge

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

