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Sindicato promove 1ª Corrida e Caminhada dos Bancários
Já estão abertas as inscrições para a 1ª
Corrida e Caminhada dos Bancários
“Salve o Rio Cachoeira”. O evento que
será realizado no dia 23 de novembro
tem como objetivo chamar atenção para
os problemas relativos ao meio ambiente, especialmente a degradação do nosso
Rio Cachoeira e a necessidade de revitalizar a sua bacia.
“O nosso projeto chama atenção tanto
para o bem estar físico, através da caminhada e da corrida, como também para o
bem estar social, sobre a real necessidade
de se preservar o meio ambiente”, destacou Jorge Barbosa, presidente do Sindicato dos Bancários.
Serão 6km de percurso que terá a largada
na Praça Rio Cachoeira, às 8h da manhã.
As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet. O link já está disponível

no site do sindicato (www.bancariositabuna.com). Neste link você encontra os
valores e a forma de pagamento para efetuar sua inscrição. Qualquer dúvida você
pode tirar através do email corrida@bancariositabuna.com .
Não fique de fora! Participe!!!

Santander: bancários batem o pé
por reivindicações

Confraternização da Campanha
Salarial foi um sucesso

O movimento sindical reafirmou ao
Santander, em mesa de negociação
para acordo coletivo aditivo, ontem
(23), a necessidade de melhoria nas
condições de trabalho. A rodada seguinte foi marcada para 6 de novembro. Os trabalhadores exigem contratações, fim das reuniões diárias para
cobrança de metas abusivas, ampliação
de bolsas de estudo e avanço na cláusula de igualdade de oportunidades, entre
outras melhorias em cláusulas sociais.
Na Campanha Nacional 2014, a Fenaban (federação dos bancos) alegou que
questões ligadas às condições de trabalho deveriam ser negociadas banco a
banco.
Reivindicações - Entre as cláusulas em
discussão, estão as relacionadas à auxílio educação e igualdade de oportunidades. Os bancários querem ampliação
de bolsas de estudo para uma segunda
graduação e pós, além de reajuste pelo
índice da Fenaban. Implantação de
indicadores que possam auferir a efetividade da cláusula que trata da igualdade de oportunidades para mulheres,
homossexuais, negros e PCDs é outra
medida que os trabalhadores exigem.

A alegria e a descontração tomou conta do espaço Maison Marie na noite de
ontem. Isso porque toda a comunidade
bancária estava reunida para celebrar as
conquistas da Campanha Salarial 2014.
Após breves palavras do presidente do
Sindicato, Jorge Barbosa, um documentário foi exibido mostrando como foi a
luta bancária este ano e fazendo uma
homenagem a João Lisboa, amigo, militante e ex-presidente do Sindicato dos
Bancários.
Após o vídeo, a banda Pastilhas Coloridas comandou a festa com o melhor
do MPB. Em seguida, o Dj Nadinho
animou a pista de dança fazendo uma
viagem no tempo e espaço da música
nacional e internacional. Confira as fotos do evento na página do Sindicato no
Facebook.

Fonte: SP Bancário

Candidata a reeleição abre
oito pontos de vantagem
Na reta final do segundo turno da eleição presidencial, que acontece domingo, a presidenta Dilma Roussef (PT),
candidata a reeleição, dispara na frente
e coloca oito pontos de vantagem sobre
o tucano Aécio Neves.
Dois institutos divulgaram pesquisa
no final da tarde de ontem. Segundo
o Datafolha, Dilma tem 53% e Aécio
47%, enquanto o Ibope Dilma aparece
com 54% e Aécio com 46%.
Cientistas sociais acreditam que a
diferença passe dos 10 pontos percentuais. O crescimento de Dilma na reta
final estimulou a militância que ganhou
ânimo, enquanto a queda de Aécio tem
desmobilizado toda a oposição.
Conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mais de 140 milhões
de brasileiros devem ir às urnas. O momento é de reflexão, de colocar o preconceito de lado, esquecer as noticias
fabricadas pela grande mídia e pensar
quem pode fazer mais para que o Brasil
continue crescendo, com distribuição
de renda e redução das desigualdades
sociais.
Dois projetos estão em disputa. Um,
expressado na candidatura de Aécio
Nevs, traz de volta o medo da concentração da riqueza, da recessão, das falências, do desemprego em massa, do
arrocho salarial e da redução drástica
dos investimentos sociais. O outro, encarnado por Dilma Rouseff, aponta a
prioridade de governar para quem precisa. É a reafirmação do compromisso
com a ampliação de programas voltados
para a redução da pobreza, recuperação
do salário mínimo, geração do emprego
formal, fortalecimento do mercado interno e das empresas públicas.
Fonte: O Bancário

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Ricardo
Tarde: Everildo

Caminhada e corrida dos bancários dia 23.11. Não percam!
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HUMOR
O leão falou para o sapo:
– hoje tem festa na floresta.
o sapo abriu bem a boca e disse:
– oba!!!!!!!!!!!!!!
-mas quem tem boca grande nào
pode entrar…
o sapo respondeu só com o cantinho da boca:
– coitadinho do jacaré………….

Classificados
Poesia
Como dizia o poeta
Quem já passou por essa vida e não viveu
Pode ser mais, mas sabe menos do que eu
Porque a vida só se dá pra quem se deu
Pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu
Ah, quem nunca curtiu uma paixão nunca vai ter
nada, não
Não há mal pior do que a descrença
Mesmo o amor que não compensa é melhor que a
solidão
Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair
Pra que somar se a gente pode dividir
Eu francamente já não quero nem saber
De quem não vai porque tem medo de sofrer
Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter
perdão
Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter
nada, não
Vinicius de Moraes e Toquinho

* Vendo fotocopiadora da Xerox - Workcenter
5020 - Multifuncional - Com USB - 20 impressões por minuto - imprime em A3 e A4. Contato: 3613-3232. Falar com Amilton.
*Aluga-se ponto comercial situado na Av. Inácio Tosta Filho, 623, Centro (próx. a Moto
Center), Itabuna. Falar com Carla. Telefone 3211-5138/8806-6603.
* Doação de filhotes de gato. Contato: Renato
Braz - BNB - Telefone: 8859-9142.
* Vendo CROSSFOX; prata; mod. 2011 manual, 1.6, air bag; ABS; Teto Solar e etc. 42.000

Agenda do Clube
Sábado- 25.10.14
8:40h - Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge
Domingo- 26.10.14
7:45h Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge
Quarta - 29.10.14
19:30h Baba dos Bancários
Plantonista: Valter

Ninguém é igual a ninguém. Todo o ser humano é um estranho ímpar .”

