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Gerente não é feitor
A figura do feitor de escravos e do
supervisor que tinha como objetivo trabalhar
com subordinados do tipo “bovino”, isto é,
forte e inquestionável cumpridor de ordens
faz parte de um passado cada vez mais
distante, contudo, seus ecos continuam a
ressoar. Apesar dos avanços da ciência da
administração, no que diz respeito ao uso
da psicologia como ferramenta de gestão, o
perfil do gestor autoritário continua
presente, a primeira e a última palavra é
sempre a dele, ele sempre tem razão, ele
sempre determina, ele sempre conhece mais,
ele sempre é o exemplo, ele é sempre o
melhor, quem ousa questionálo está sujeito
a ouvir o que não deseja. Em pleno século
XXI, na vanguarda do capitalismo, que é o
setor financeiro, este personagem está vivo
e atuante, exigindo cumprimento de metas,
muitas vezes assediando moralmente,
impondo a ideologia individualista e
incentivando a concorrência, inclusive a
predatória entre seus subordinados.

A Ditadura da Mídia
Adquira o livro A Ditadura da
Mídia do jornalista Altamiro Borges
e fique por dentro de como os meios
de comunicação são manipulados no
Brasil, ao bel prazer dos interesses
políticos e econômicos. O livro está
à venda no Sindicato dos Bancários
por apenas R$ 15,00, solicite por
correio eletrônico, telefone ou aos
nossos diretores.

CLASSIFICADOS
VENDESE
Moto Honda CG 150 Titan ES 2008, quitada.
IPVA 2010 pago. Valor R$ 5.500. Contato:
36138773 ou 88120562  Roberto

Já passou da hora dos administradores
entenderem, que para liderar o grupo é
necessário o conhecimento de causa, um
relacionamento cordial, o envolvimento de
cada individuo numa rede de troca de
virtudes e superações, a fim de constituir a
equipe que pensa, mobiliza e responde as
necessidades, reúnese, avalia, critica,
elogia e segue em frente em busca de novos
desafios.
Somos humanos, e quando tudo
terminar restará apenas nosso número de
matrícula. Respeito é bom e todo mundo
gosta!
PL A NT O NI STA S DE HO J E
Manhã: Amaury Carneiro
Tarde: Uilton Florentino

Bahia ocupa
segundo lugar em
número de gestores
com contas
rejeitadas pelo TCU
São 700 políticos baianos, atrás
somente do Maranhão, com 728. Eles
estão numa lista de 4.922 gestores com
7.854 contas julgadas irregulares,
segundo o Tribunal Superior Eleitoral,
que agora terá de se debruçar sobre
essa lista para definir quem ficará fora
do pleito deste ano – já que nem todos
tiveram as contas rejeitadas “por
irregularidades insanáveis que
configure ato doloso de improbidade
administrativa”, como manda a Lei 135/
2010, batizada de Lei da Ficha Limpa.
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EDITAL DE
CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Bancários de
Itabuna e Região, por seu Presidente
abaixo assinado, convoca todos os
bancários da base territorial deste
Sindicato, para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária que
se realizará no dia 6 de julho de 2010,
às 18:00 horas em primeira
convocação, e às 18:30 horas em
segunda convocação, na sede do
Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região, situado na Av. Duque de
Caxias, 111, Centro, Itabuna – BA, para
discussão e deliberação da seguinte
ordem do dia:

1. Eleição dos Delegados ao XII
Conferência Inter esta dua l dos
Bancários da Bahia e Sergipe.
Itabuna (BA), 01 de julho de 2010.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

Fique sabendo...
* Pesquisa Vox Populi sobre a eleição
presidencial indica que Dilma Rousseff
(PT) tem 40% das intenções de voto. O
oposicionista José Serra (PSDB) tem
35%, enquanto Marina Silva (PV)
aparece com 8%. É a primeira vez que
Dilma passa à frente de Serra numa
pesquisa Vox Populi.
* A Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Cepal)
previu semana passada, que o Brasil
será neste ano o país latinoamericano
em que a economia vai crescer mais.
O Brasil terá crescimento acima de
5,5%, talvez até 6%, seguido pelo
Uruguai, Peru, Chile e Panamá, que
continuam sendo economias bastante
fortes”, afirmou a secretária executiva
da Cepal, Alicia Bárcena. O próprio
governo brasileiro prevê crescimento
entre 6% e 6,5%. (Feeb/BASE)
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