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28 de Agosto: Dia do Bancário
Em tempos de instabilidade financeira
os bancos se mantêm fortes. No entanto,
mais fortes ainda, é a coragem de lutar
por aquilo que acreditamos. Acreditamos
que nossos esforços podem transformar
a realidade bancária, proporcionando,
assim, condições de trabalho melhores a
cada um. Acreditamos que a nossa luta
se reflete numa realidade bancária mais
justa, mais digna, mais humana. Acreditamos que a nossa fé ultrapassa as barreiras ideológicas e se torna o combustível
essencial para a luta diária.
Em tempos de insegurança, nos arriscamos diariamente para garantir o pão de
cada dia. Assaltos, ameaças e até mortes,
fazem parte de uma realidade que se
torna triste a cada dia. No entanto, mais
triste ainda é a negligência que sofremos
por parte daqueles que brincam com a
vida humana.
Em tempos de capitalismo, sofremos
abusos e coerções diariamente no intuito
de produzir mais lucros numa perspectiva até desumana. A máquina de gerar
dinheiro explora não só aos trabalhado-

Programação especial do clube
para o final de semana
O Sindicato dos Bancários de Itabuna preparou uma programação
especial para este final de semana
em comemoração ao Dia do Bancário, 28 de Agosto.
No sábado (30), no Clube dos
Bancários, bairro Nova Itabuna,
a partir das 8h30, a programação
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!

res, como também, aos clientes que,
muitas vezes, pagam muito e ficam a
mercê da insegurança e do atendimento precário.
As intempéries são muitas. O trabalho
é cansativo e exaustivo. Mas estamos
cientes que sem grandes lutas, não há
grandes vitórias. Nós, do Sindicato,
assumimos o compromisso de lutar
por todos os bancários e honramos
com essa premissa. Sabemos que ainda
temos muito o que fazer e faremos.
Que neste dia especial para todos
nós, possamos ter a consciência de que
estamos e sempre estaremos dispostos
a lutar para o bem de todos. Feliz Dia
do Bancário! É o que deseja o Sindicato
dos Bancários de Itabuna .
Feliz Dia do Bancario

Uma categoria
que vai
a
luta!

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!

Bahia registra 152 ataques
a bancos

Parece até filme de ficção. Coisa de
cinema. Mas, não é. Em apenas uma
madrugada, foram registrados quatro
ataques a bancos na Bahia. Agora, o Estado soma 152 ocorrências neste ano. As
ações aconteceram justamente no dia em
que o Comando Nacional dos Bancários
discute com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) as reivindicações da
campanha salarial sobre segurança.
O primeiro ataque da madrugada de
quarta-feira (27/08) foi registrado em
São Gonçalo dos Campos. O autoatendimento do Bradesco ficou completamente destruído. Em Vera Cruz, dois
terminais eletrônicos da Caixa foram
detonados. Depois, o grupo explodiu o
Banco 24h do município.
A última ocorrência foi em Pojuca.
Dois caixas eletrônicos do Banco do
Brasil foram os alvos. Não é a primeira
vez que as cidades são atacadas neste
ano. Em fevereiro, os moradores de São
Gonçalo passaram por momentos de
terror com a explosão no BB e na Caixa.
Também no mesmo mês, a população
de Pojuca viveu momentos de tensão
com o arrombamento no BB. Quatro
meses depois, em junho, novamente
os habitantes de Pojuca passaram por
grande pânico com uma explosão no
Bradesco e uma tentativa no Banco do
Brasil. Em julho, em Vera Cruz, o BB foi
explodido.
A rotina, principalmente no interior, é
de medo. No total, foram registradas 131
ocorrências, contra 21 em Salvador. O
mais alarmente é que, sem investimento
adequado, a situação tende a piorar.
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: Lívia
Tarde: Valter
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