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Realizado 3º Encontro da Juventude Bancária em Saubara
O Águas Claras Beach Resort, em
Saubara, Recôncavo Baiano, foi o
cenário perfeito para a realização do
3º Encontro da Juventude Bancária,
realizado neste final de semana.
O evento que foi organizado pela Federação dos Bancários Bahia/Sergipe
(Feeb Ba/Se) e o apoio dos sindicatos
associados, contou com 124 jovens
bancários pertencentes às delegações
de Salvador, Feira de Santana, Jequié,
Jacobina, Sergipe, Irecê, Camaçari,
Itabuna e Ilhéus.
O encontro teve como objetivo a
integração dos jovens de diferentes
cidades bem como esclarecer o papel
do sindicato para os direitos bancários. No sábado, a principal palestra
ficou por conta de Altamiro Borges,
que explanou sobre Juventude e Participação Social. “Eventos como estes
que reúnem os jovens por uma causa
justa é brilhante porque estes jovens
precisam de um direcionamento, um

foco”, afirmou. Altamiro é jornalista
e coordenador do Instituto Barão
de Itararé.
Em seguida, os participantes foram divididos em quatro grupos
mesclados paa avaliar as ações
sindicais. Este trabalho teve como
objetivo identificar os pontos fortes
e fracos e suas conseqüentes ameaças e oportunidades.
Uma confraternização encerrou
as atividades no sábado. Já no domingo, houve a apresentação dos
trabalhos elaborados bem como a
plenária final e a eleição da Comissão de Juventude da Feeb BA/SE.

BB é só conversa em negociação
A direção do Banco do Brasil
abriu as negociações da campanha
salarial com a mesma postura da
Fenaban e da Caixa, de muita conversa e pouca proposta.
Durante toda a sexta-feira (22), a
única reposta ouvida pelo Comando Nacional dos Bancários era de
que a empresa vai analisar e estudar a viabilidade econômica para

somente depois tratar das reivindicações.
A atitude da direção do banco
na mesa de negociação é mais
uma prova do total desrespeito da maior instituição financeira da América Latina com
os trabalhadores. Inclusive, o
Comando Nacional lembrou
os lucros bilionários que o BB
tem somado. (O Bancário)

Campanha Salarial: Próxima
rodada discute segurança
A segurança nas agências é um assunto que envolve todo o conjunto da sociedade. O número crescente de ataques aponta que falta investimento e
os bancos precisam assumir a responsabilidade. Na próxima negociação
da campanha salarial, quarta (27) e
quinta-feira (28), o Comando Nacional dos Bancários vai cobrar medidas
da Fenaban (Federação Nacional dos
Bancos).

Inclusive, nesta semana, as organizações financeiras foram multadas em R$ 6,071 milhões por
desrespeito à lei que rege sobre
segurança. É a terceira vez neste
ano que a Polícia Federal pune as
empresas.
O assunto está na pauta de reivindicações. A categoria espera
uma posição diferente da primeira rodada, quando as empresas
enrolaram e o debate sobre saúde
e condições de trabalho pouco
avançou. (O Bancário)

A aliança entre
Marina Silva e o Itaú
Decidida a selecionar as doações
financeiras que receberá para a
sustentação de seu novo partido,
a ex-ministra do Meio Ambiente
Marina Silva tem ao seu lado dois
grandes patrocinadores, dispostos
a embalar seu sonho.
Um deles é Guilherme Leal, que
foi vice na chapa de Marina em
sua candidatura à presidência da
República em 2010, pelo Partido
Verde. Fundador do grupo Natura, o empresário é dono hoje de
uma fortuna de US$ 1,6 bilhão, de
acordo com a revista Forbes.
Já Maria Alice Setúbal, conhecida como Neca Setúbal, é nada
menos do que herdeira do banco
Itaú e detentora de 3,5% das ações
da holding do grupo. Foi ela quem
assinou o cheque para patrocinar
a festa do evento de lançamento
do novo partido de Marina, e será
a responsável por passar a sacola
entre os empresários, a fim de obter mais arrecadações.
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