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Itaú desconversa sobre as demissões
Embora sustente o discurso de que não há
plano de redução de funcionários, o Itaú segue
com a extinção nos postos de trabalho. No
primeiro trimestre do ano, foram 733 cortes. Se
observados os últimos 12 meses, o número pula
para 2.759.
Os representantes do banco aﬁrmaram que
não há plano de redução de funcionários, mas
foram logo contestados. Os funcionários do setor,
inclusive, sofrem com a postura autoritária da gerência. Uma solução para o problema foi cobrada.
As 64 agências de negócios, mais uma vez,
foram alvo de críticas. Os locais não possuem
portas com detectores de metais nem vigilantes,
o que deixa bancários e clientes à mercê dos
assaltantes. O Itaú informou que vai suspender
a abertura das unidades.
Sobre o processo de bancarização de 1.829
trabalhadores da área de financiamento de
veículos, a Fináustria, os dirigentes sindicais
propuseram que a folga oferecida pelo banco
de um ﬁnal de semana “cheio” por mês seja
ampliada para dois.
Outra sugestão é o aumento do adicional de

Internauta atacado por vírus
bancários
Um dado que serve de alerta para
quem utiliza serviço bancário pela web.
Brasil é um dos três países mais atacados
por um malware ﬁnanceiro (espécie de
vírus), juntamente com a Rússia e a Itália.
Os dados são do relatório mensal de ameaças on-line do setor bancário da empresa
de segurança digital Kapersky Lab.
Os softwares bloquearam 126,6 mil
tentativas de infecção por malware capazes de roubar dinheiro de usuários de
internet banking, nos três países, entre 19
de abril e 19 de maio. O número representa
mais de um terço do total de ataques no
mundo.
Os cibercriminosos tentam roubar
detalhes do cartão de crédito através de
programas mal-intencionados que ajudam
hackers a entrar em sistemas protegidos.
Durante a análise, a empresa bloqueou
21,5 milhões de ataques e quase 10%, ou
seja, cerca de 2 milhões, tinham como
alvo os dados dos cartões de crédito dos
consumidores.
Fonte: O Bancário

hora extra aos sábados, originalmente em 50%,
no mesmo percentual oferecido aos domingos,
que será de 100%.
O banco ﬁcou de marcar uma nova negociação para dar a resposta às reivindicações apresentadas pelos dirigentes sindicais.
A falta de funcionários no Itaú é tão grande
que até o direito ao gozo de 30 dias de férias dos
bancários tem sido descumprido pelo banco. Os
representantes do Itaú informaram que foi feito
um comunicado aos gestores do banco, recomendando que os funcionários possam usufruir todo
o período de 30 dias de férias.
Fonte: O Bancario / Contraf

Bahia e Sergipe fazem
Conferência
A 16ª Conferência Interestadual dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
da Bahia e Sergipe acontece nos dias
19 e 20 de julho, no hotel Porto Bello,
Ondina, Salvador.
Na oportunidade, os bancários
debatem conjuntura, estratégias de luta
e reivindicações para a campanha salarial deste ano. Também serão eleitos
os delegados da base dos dois estados,
que levam as propostas aprovadas para
a 16ª Conferência Nacional dos Bancários, entre os dias 25 e 27 de julho,
no hotel Bourbon Atibaia, São Paulo.

Saúde

Rir ainda é o melhor
remédio
O bom humor é contagiante. O som
de gargalhadas é muito mais contagioso do que qualquer tosse, fungada ou
espirro. Quando o riso é compartilhado, une as pessoas e aumenta a felicidade e a intimidade. O riso também
desencadeia mudanças físicas saudáveis no organismo. O humor e o riso
fortalecem seu sistema imunológico,
aumentam sua energia, diminuem a
dor e protegem você contra os efeitos
nocivos do estresse. Melhor que tudo,
esse medicamento que não tem preço
é divertido, livre e fácil de usar.
O riso é um poderoso antídoto para
o estresse, a dor e o conﬂito. Nada
funciona de modo mais rápido ou
conﬁável para trazer o corpo e a mente
de volta ao equilíbrio do que uma boa
risada. O humor ilumina seus fardos,
inspira esperança, conecta você com
os outros e o mantém ligado à terra,
concentrado e alerta.
Com tanto poder de curar e renovar,
a capacidade de rir com facilidade
e grande frequência é um tremendo
recurso para superar os problemas,
melhorando seus relacionamentos, e
dar suporte à saúde física e emocional.
Fonte: Brasil247.com

Benefícios físicos para a saúde
Aumenta a imunidade; Reduz os hormônios do estresse; Diminui a dor; Relaxa
os músculos; Previne doenças cardíacas.

Benefícios mentais para a saúde
Acrescenta alegria e entusiasmo à vida;
Reduz a ansiedade e o medo
Alivia o estresse; Melhora o humor;
Amplia a resiliência.

Benefícios sociais
Fonte:Feeb BA/SE

Reclamações, dúvidas e
elogios enviem para o email:
imprensa@bancariositabuna.com
- Aguardamos sua opinião!

Fortalece relacionamentos; Atrai outras
pessoas para nós; Aprimora o trabalho
em equipe; Ajuda a resolver conflitos;
Promove a união do grupo.
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Valter
Tarde: Ronaldo
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