Nº 4462 Sexta-feira 17/10/2014

Confraternização da Campanha Salarial 2014
Local: Maison Marie
Data: 23 de Outubro
Horário: A partir das 19h30

Bancario consciente: Luta, conquista e comemora!!!
´

Banda Pastilhas Coloridas
&
Dj Nadinho
~

Voce^ nao pode perder!!!

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
14.358.204/0001-03, por seu presidente
abaixo assinado, convoca todos os empregados de FINANCEIRAS da base territorial deste Sindicato, para a Assembleia
Geral Extraordinária que se realizará dia
22/10/2014, às 17h30min, em primeira
convocação, e às 18h00min, em segunda
convocação, no Auditório do Sindicato
dos Bancários de Itabuna, situado na Av.
Duque de Caxias, 111 – Centro – Itabuna
- BA, para discussão e deliberação acerca
da seguinte ordem do dia:
1.
Apreciação e deliberação sobre
a proposta apresentada para celebração da
Convenção Coletiva de Trabalho dos Financiários 2014/2015 e Convenção Coletiva de PLR exercício 2014 com vigência
para o período 01.06.2014 a 31.05.2015;
2.
Outros assuntos de interesse da
categoria profissional.
Itabuna (BA), 14 de outubro de 2014.
JORGE BARBOSA DE JESUS

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Bancários de Itabuna e
Região, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 14.358.204/0001-03, por seu presidente abaixo assinado, convoca todos
os empregados do BANCO HSBC
BANK BRASIL S/A – BANCO
MÚLTIPLO, sócios e não sócios desta
entidade de classe, da base territorial
do município de Itabuna, para Assembleia Geral Extraordinária que se realizará dia 22/10/2014, às 17h30min, em
primeira convocação, e às 18h00min,
em segunda convocação, no Auditório
do Sindicato dos Bancários de Itabuna, situado na Av. Duque de Caxias,
111 – Centro – Itabuna – BA, para
ratificação do ACORDO COLETIVO
DE TRABALHO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 2014.

Itabuna (BA), 16 de outubro de 2014.

JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

Dias parados em
debate com o BNB
Se o BNB não abonar as faltas referentes
à greve legítima dos bancários, que paralisaram as atividades quatro dias a mais
do que os demais, os Sindicato da Bahia
e Sergipe vão recorrer à Justiça para que o
direito dos trabalhadores seja assegurado.
A paralisação na empresa será debatida em
reunião na segunda-feira (20), em Fortaleza.
Preocupado com os funcionários, o deputado federal, Daniel Almeida (PCdoB
-BA), adiantou o assunto com o Ministro
de Relações Institucionais, Ricardo Berzoini, ontem (15), e cobrou uma solução
nos moldes do acordo da Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).
O ministro, que é bancário, já conversou
com o presidente do BNB, Nelson Antônio
de Souza, e pediu uma solução rápida para
o problema. Os funcionários aguardam
uma solução pacífica para o caso.
Regra
Pela convenção coletiva, os dias de greve
não serão descontados e metade do tempo
parado foi anistiado. A outra deve ser compensada. Desta forma, quem tem jornada
de seis horas tem até o dia 31 de outubro
para compensar. Já o bancário com oito
horas de trabalho tem até 7 de novembro.
Na Caixa, o prazo é outro, já que a greve
durou um dia a mais do que nos privados
e no BB.

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

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Chicão
Tarde: Sônia

Caminhada e corrida dos bancários dia 23.11. Não percam!
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HUMOR
Um certo dia Joãozinho estava na escola
coçando muito a cabeça. E coçava ,coçava e não parava de coçar. Então a professora dele perguntou:
– Joãozinho, por que está coçando tanto
a cabeça?
E ele respondeu:
– É por causa de um piolho morto!
E a professora pergunta:
– Mas tudo isso por causa de um piolho
morto?
E ele responde:
– É que os parentes vieram pro velório!

Poesia
Canção Final
Oh! se te amei, e quanto!

Classificados

Mas não foi tanto assim.
Até os deuses claudicam
em nugas de aritmética.
Meço o passado com régua

* Vendo fotocopiadora da Xerox - Workcenter
5020 - Multifuncional - Com USB - 20 impressões por minuto - imprime em A3 e A4. Contato: 3613-3232. Falar com Amilton.

de exagerar as distâncias.
Tudo tão triste, e o mais triste
é não ter tristeza alguma.
É não venerar os códigos
de acasalar e sofrer.
É viver tempo de sobra
sem que me sobre miragem.
Agora vou-me. Ou me vão?
Ou é vão ir ou não ir?
Oh! se te amei, e quanto,
quer dizer, nem tanto assim.
Drummond

* Alugo apartamento no Centro, 2/4, sala ampla, cozinha, garagem com portão eletrônico e varanda. (Av. Nações Unidas, em frente
à Defensoria Pública). Contato: (73) 88557405/9119-7059 - Maria.
Agenda do Clube
Sábado- 18.10.14
8:40h - Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton
Domingo- 19.10.14
7:45h Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton
Quarta - 22.10.14
19:30h Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge

“Não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas,
ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência.”
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