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Semana do bancário com várias atividades
O Sindicato dos Bancários de Itabuna
está preparando uma programação especial para esta semana em comemoração
ao dia do bancário, 28 de Agosto. Com as
negociações da Campanha Salarial 2014
em andamento e o risco de uma possível
greve, caso os banqueiros não atendam
as reivindicações das pautas apresentadas a Fenaban, na quarta-feira (27) será
realizado uma manifestação em frente ao
banco Bradesco da Av. Cinquentenário,
às 10h. O intuito é falar a população sobre
a Campanha, bem como despertar nela a
necessidade e a indignação referente aos
abusos sofridos pelos bancários, além da
necessidade de melhores condições de
atendimento e segurança para os clientes.
Já na quinta (28), dia do bancário, o
Sindicato preparou um delicioso café da
manhã na Estância da Pizza, na rua Ruffo
Galvão, Centro, das 7h às 10h. Será uma
manhã agradável e de confraternização
entre os bancários acompanhada de excelente música ao vivo, que fica por conta
da banda Manzuá.

Após dia internacional de luta,
HSBC realiza negociação hoje
O dia internacional de luta, realizado na última sexta-feira (22) nos países da América Latina onde o HSBC
atua, surtiu efeito no Brasil. O banco
inglês agendou uma negociação com
o movimento Sindical em Curitiba.
O banco ficou de fazer uma apresentação das regras referentes ao pagamento de bônus, bem como das
regras de avaliação e PPR.
Não é de hoje que os bancários criticam a falta de transparência nos
critérios de pagamento. O programa
não foi negociado com o movimento
sindical e só depois da mobilização o
HSBC aceitou marcar uma negociação para explicar a metodologia usada para pagar essa remuneração.
Já o balanço do primeiro semestre
do banco ainda não foi publicado no
Brasil. É o único das seis maiores instituições financeiras que não divulgou
os seus resultados dos primeiros seis
meses do ano.
Fonte: Contraf

No sábado (30), as comemorações serão realizadas no Clube dos Bancários,
bairro Nova Itabuna, a partir das 8h30.
A programação deste dia foi feita para
toda a família. Para quem gosta de futebol, haverá o “Torneio Só Bancários”.
Para as crianças a diversão está garantida com pula-pula, piscina de bolinha,
cama elástica, além de recreação com
diferentes brincadeiras. O Sindicato
irá reinaugurar o parquinho que conta
com uma estrutura nova. Neste dia,
será inaugurado o estacionamento do
clube. Tudo isso acompanhado da boa
música da banda Nova Era. Venha
celebrar conosco! Participe!

Promoção: 10 ingressos para show

Quer ganhar um ingresso para
curtir o show do cantor ZENrique? É muito fácil. Basta você
ligar para o Sindicato através do
telefone 3613-3232 e responder
a seguinte pergunta: “Qual é a
temática musical do intérprete
ZENrique?”. As primeiras dez
pessoas que ligarem e acertarem
a resposta ganharão o ingresso
para curtir esse show que será
realizado no dia 30 de agosto (sábado), às 20h30, no teatro Zélia
Lessa.
O show contará com a participação de Gal Macucu e Elaine Bela
Vista, além de ter a coreografia de
David Oliveira e Radja. Participe!

Últimos dias para usufruir
folga assiduidade

Quem ainda não usufruiu a folga assiduidade tem poucos dias para aproveitar
essa conquista da Campanha Nacional
dos Bancários 2013. O direito a um dia
de folga está garantido na cláusula 24ª da
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)
com prazo de utilização até 31 de agosto
(domingo). A data será definida pelo funcionário em conjunto com o gestor.
A folga é devida a todos os bancários
com um ano de vínculo empregatício
com o banco e em efetivo exercício no dia
18 de outubro de 2013, quando foi assinada a CCT.
Essa nova conquista, no entanto, não
poderá ser convertida em pecúnia, não
adquire caráter cumulativo e não poderá
ser utilizada para compensar faltas ao serviço. Qualquer problema deve ser denunciado pelo bancário ao sindicato, a fim de
buscar uma solução.
CLÁUSULA 24ª - FOLGA ASSIDUIDADE
Os bancos concederão 1 (um) dia de ausência remunerada, a título de “folga assiduidade”, ao empregado em efetivo exercício na data da assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho e que não tenha nenhuma falta injustificada ao trabalho no
período de 01/09/2012 a 31/08/2013.
Parágrafo Primeiro
Para gozo do benefício, o empregado deverá ter, no mínimo, 12 (doze) meses de
vínculo empregatício com o banco.
Parágrafo Segundo
O dia de fruição ocorrerá impreterivelmente no período de 01/09/2013 a
31/08/2014 e será definido pelo gestor em
conjunto com o empregado.
Parágrafo Terceiro
A “folga assiduidade” de que trata esta
Cláusula não poderá, em hipótese alguma, ser convertida em pecúnia, não poderá adquirir caráter cumulativo e não
poderá ser utilizada para compensar faltas ao serviço.
Parágrafo Quarto
O banco que já concede qualquer outro
benefício que resulte em folga ao empregado, tais como “faltas abonadas”, “abono
assiduidade”, “folga de aniversário”, e outros, fica desobrigado do cumprimento
desta cláusula, sempre observando a fruição dessa folga em dia útil e dentro do período estipulado no parágrafo primeiro.
Fonte: Contraf

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

Acessem linguadefogo.com - O blog dos Bancários!
CONSCIÊNCIA BANCÁRIA - Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Telefax: (0xx73) 3613-3232. Endereço eletrônico: bancariositabuna@bancariositabuna.com; Página na
Internet: www.bancariositabuna.com - Diretores responsáveis: Jorge Barbosa: Presidente; Liamara Bricidio: Dir. Imprensa; Programação visual: Bruno Azevedo

