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CALOR INSUPORTÁVEL NA BRADESCO 239
A volta do carnaval não foi nada agradável para funcionários e clientes da
agência 239 do Bradesco, em Itabuna.
Isso porque em plena Quarta-feira de
Cinzas, uma fase da Coelba caiu e a
agência ficou sem energia. O problema,
no entanto, foi que após o reparo da
energia, o ar-condicionado central, que
é responsável por refrigerar a agência
não funcionou mais e quem pagou o
pato, como sempre, foram os funcionários e os clientes.
Percebam que em outras agências do
próprio banco o sistema de refrigeração é feita por ar-condicionados Split,
ou seja, toda agência não fica dependendo apenas de um maquinário para
refrigerar o ambiente, como acontece
no Bradesco 239.
Para se ter uma ideia, o ar-condicionado central da 239 tem mais de 40 anos
e constantemente apresenta problemas. Na agência, somente o setor para
clientes Prime e Gerência Geral, possuem sistema de refrigeração própria.
Os demais setores dependem exclusivamente do ar-condicionado central. Ontem (26), o clima estava insuportável.
Muito calor e mau-cheiro.

Não é possível que um banco que lucra bilhões
por ano não pense no bem estar dos próprios
clientes e funcionários. Não tem como manter
um ar-condicionado central que sempre apresenta problemas. O sistema de refrigeração tem que
mudar como nas outras agências do banco. Assim, caso um aparelho apresente defeito, outro
pode assumir a refrigeração.

HOJE TEM ASSEMBLEIA
NO SINDICATO

Bancários e bancárias devem comparecer ao auditório
do Sindicato, às 18h, para Assembleia Geral Extraordinária, para discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:
1. Discussão e deliberação acerca da possível desistência das ações impetradas pelo Sindicato a partir de
1 de setembro de 2018, referente a 7ª e 8ª horas dos
bancários.
Contamos com a presença de todos (as)!

Uma Ordem de Serviço foi aberta para que técDOAÇÃO DE SANGUE
nicos resolvam o problema do ar-condicionado.
Entretanto, hoje, em plena quinta-feira (27), fun- Precisamos de doações de Sangue para um menino
cionários e clientes estarão sujeitos, novamente, de 4 anos, internado na UTI do Hospital Manoel
Novaes. Suspeita de Leucemia. Quem for doar deve
a um clima insuportável.
ir ao Banco de Sangue de Itabuna, atendimento de
A gerência da agência sinalizou que haverá uma 7h-17h e aos sábados até meio dia. É só avisar que
reunião com o administrativo do banco para ver é para o pequeno Davi que está na UTI. Cada doaa possibilidade de troca do equipamento antigo ção conta, precisamos produzir plaquetas para esta
pelos slpit. Será que dessa vez a promessa se cum- criança. As plaquetas tem validade de apenas 5 dias,
pre?
precisamos de doadores diariamente para ele.
Doe sangue, salve uma vida!
O Sindicato solicita imediata solução para o
bem-estar dia funcionários e dia clientes.

DIREÇÃO DA CAIXA ACELERA AINDA MAIS O DESMONTE
A direção da Caixa aproveita o Carnaval, para silenciosamente, acelerar
o desmonte da empresa. Segundo matéria divulgada no Valor, o banco trabalhou para protocolar, na sexta-feira
(21/02), na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de IPO da
Caixa Seguridade. A oferta é estimada alguns documentos, segundo uma das fontes do
em cerca de R$ 15 bilhões.
Valor.
Os preparativos estão na reta final, *Leia matéria completa no www.bancariositabumas ainda falta concluir a liberação de na.com (SBBA)
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