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Dia Internacional de luta do HSBC
Essa sexta-feira (22) será marcada
por protestos e manifestações em todo
o continente sul americano. Isso porque bancários do HSBC realizarão o
Dia Internacional de luta na América
Latina, contra demissões, melhores
condições de trabalho, mais respeito
e, respectivamente, mais valorização
dos trabalhadores. A ação que acontece também no Brasil, tem o apoio
dos sindicatos e órgãos trabalhistas
de todo país.
Dados divulgados revelam que no
primeiro semestre deste ano, o liquido global do banco inglês foi de
US$ 9,46 bilhões. O lucro líquido
no Brasil foi de US$ 55 milhões no
mesmo período.
No entanto, o HSBC não respeita
quem trabalha para produzir todo esse
resultado. Ele cobra de seus clientes
as taxas de juros e as tarifas mais altas do mundo. No primeiro trimestre
deste ano, 20 agências foram fecha-

Caixa se nega a suspender
gestão de desempenho
A primeira negociação específica da
Caixa foi marcada por intenso debate
em torno da GDP (Gestão de Desempenho de Pessoas) que vem sendo implantada de forma unilateral pela direção da empresa.
Na reunião ocorrida na ontem (21),
em Brasília, os integrantes da Comissão Executiva dos Empregados (CEE)
expuseram denúncias de funcionários
dos setores em que o modelo já foi implantado, entre elas: a institucionalização das metas individuais, a adoção
de ranking para premiar quem tem
melhor desempenho e o risco de descomissionamento.
Os representantes da Caixa afirmaram que a GDP abrange gerentes gerais
e de filial e que apenas em 2016 chegará
aos demais trabalhadores.
O banco negou a suspensão da GDP,
mas se comprometeu a averiguar se a
implantação está extrapolando a esfera
gerencial.
Fonte: SP Bancários

das em todo país, piorando ainda
mais a situação para funcionários
e clientes.
O número reduzido de bancários por causa das demissões tem
refletido em filas nas agências.
Desta forma, os funcionários são
obrigados a trabalhar no limite e,
sobrecarregados, não conseguem
garantir atendimento de qualidade.
Um absurdo.
Em Itabuna, o Sindicato e seus
integrantes irão aderir a essa causa
justa e fará uma manifestação em
frente ao banco, situado na Av.
Cinquentenário, às 10h.
Informações da Contraf

Primeira negociação
específica com o BB hoje
O Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela
Contraf, faz hoje (22), em Brasília, a primeira rodada de negociação específica da Campanha Nacional dos Bancários
2014 com a direção do Banco
do Brasil. Estarão em discussão
as demandas sobre saúde e condições de trabalho.
A pauta específica de reivindicações, entregue à direção do
banco no dia 11, na sede da Fenaban em São Paulo, foi aprovada pelo 26º Congresso Nacional dos Funcionários do BB,
realizado entre 6 a 8 de junho.
O BB lucrou R$ 2,648 bilhões
somente no primeiro trimestre de 2014. No ano passado, o
banco obteve lucro recorde de
R$ 15,8 bilhões.
Fonte: Contraf

Divulgada programação do
Encontro da Juventude
O 3º Encontro da Juventude Bancária que será realizado no município de Saubara, Recôncavo Baiano,
neste final de semana, promete ser
de muita informação e integração.
Uma delegação formada por jovens
bancários da região irá participar
do encontro e tem previsão para
sair de Itabuna, hoje (22), às 22h, da
frente da faculdade FTC. Qualquer
dúvida, entrar em contato com o
Sindicato através do telefone 36133232.
Confira a Programação:
Sábado – 23 de Agosto
08h00min – Credenciamento
09h30min – Abertura
10h00min – Perfil da Juventude
Trabalhadora - Expositor: Vitor
Espinosa (Dir. de Juventude da
CTB)
10h30min – Juventude e Participação Social - Altamiro Borges (Jornalista e Coordenador do Instituto
Barão de Itararé)
11h15min – Debate
12h15min – Exposição da Metodologia do Planejamento para o
trabalho com a Juventude
12h30min – Almoço
14h00min – Planejamento Trabalho de Juventude (1ª Etapa- 16 grupos)
16h00min – Intervalo
16h15min – Planejamento Trabalho de Juventude (2ª Etapa- 4 grupos)
19h00min – Jantar
21h00min – Confraternização
Domingo – 24 de agosto/2014
09h00min – Apresentação dos Relatórios dos Grupos
10h00min – Plenária final e eleição da Comissão de Juventude da
FEEB BA/SE
11h00min – Encerramento
12h00min – Almoço
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Sônia
Tarde: Uilton
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HUMOR
Um homem chega na balada e encontra uma mulher e então dá um garfo
a ela.
E ela pergunta: para quê o garfo, e
ele responde: é por que eu to dando
sopa,

e ela diz: mas sopa se come de
colher,
e ele responde: é que eu sou difícil...

Saúde
O “Se Toque” Grupo de Apoio e Auto-Ajuda”,
entidade sem fins lucrativos, realiza evento de
Educação em Saúde:

Classificados
* Vendo fotocopiadora da Xerox - Workcenter 5020 - Multifuncional - Com USB
- 20 impressões por minuto - imprime em
A3 e A4. Contato: 3613-3232. Falar com
Amilton.
* Vendo apartamento, BNH, bloco 19,
aptº 301, 3/4. Contatos: (73) 8833-8895 /
9155-2687.
* Vendo apto em fase de acabamento,
2/4, sendo um suíte, sala, banheiro social,
cozinha ampla e área de serviço. Bairro
Jaçanã (Próximo a Av. Manoel Chaves.
Contato: (73) 9111-0127 (Socorro).

URGENTE!
Acabamos de ser
informados que o
convenio CASSI x
Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, foi renovado
e que os atendimentos já retornaram. Informações
detalhadas no boletim de segundafeira (25).

Palestra Gratuita - aberta à participação do
público em geral
Tema: “Prevenção Cardio-Vascular”
Palestrante: médico cardiologista - Dr. Daniel
Leão Jr.
Data: 23/08/2014 (sábado)
Horário: 09:40hs da manhã
Local: Auditório do Hospital Calixto Midlej
Filho - Rua Antonio Muniz, s/ Itabuna-Ba
Pede-se a quem comparecer a doação de um
pacote de leite em pó.

Agenda do Clube
Sábado- 23.08.14
8:40h - Baba dos Bancários
Plantonista: Ronaldo
Domingo- 24.08.14
7:45h Baba dos Bancários
Plantonista: Ronaldo
Quarta - 27.08.14
19:30h Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton

A amizade desenvolve a felicidade e reduz o sofrimento, duplicando a
nossa alegria e dividindo a nossa dor . Autor: Joseph Addison

