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Atividades marcam o Dia Nacional do Bancário
Um café da manhã marcou o inicio
das comemorações do Dia Nacional
do Bancário, em Itabuna. O encontro
que foi realizado na Estância da Pizza
reuniu a comunidade bancária para
um agradável momento de descontração desfrutando de um delicioso café
da manhã. Para abrilhantar ainda mais
o ambiente, a banda Manzuá tocou o
melhor da Música Popular Brasileira
encantando a todos.
“Este é um momento de comemoração e de reflexão acerca da nossa
campanha salarial que está em curso. Precisamos da unidade de toda a
categoria pela ampliação de direitos
e garantia de aumento real. Parabéns
a todos os bancários e bancárias
pelo nosso dia”, comemorou Jorge
Barbosa, presidente do Sindicato de
Itabuna.
Esteve presente também no evento,
o presidente da Associação dos Aposentados do Banco do Brasil, senhor
Ivan Krebes, que falou da importância

Negociação com a Caixa hoje
O Comando Nacional dos Bancários
senta à mesa com a direção da Caixa
hoje para a segunda rodada de negociações. Em debate, Funcef, aposentados, isonomia, segurança e terceirização. Sobre a Fundação, será cobrado o
fim da discriminação e o direito pessoal do REG/Replan migrar para o PCS
(Plano de Cargos e Salários) de 2008 e
para o PFG (Plano de Funções Gratificadas de 2010.
Uma das demandas para os aposentados é a extensão do Saúde Caixa aos
trabalhadores que se aposentaram por
meio do PADV (Programa de Apoio à
Demissão Voluntária), o pagamento de
abonos e PLR e a extensão do auxílio e
da cesta-alimentação.
Sobre a isonomia, a principal reivindicação é licença-prêmio e ATS (Adicional por Tempo de Serviço) para
quem entrou na empresa a partir de
1998. Outro item é a revisão da Estrutura Salarial Unificada e do PCS da carreira administrativa, com valorização
salarial. (Seeb/Ba)

de se ter um sindicato atuante. “O
nosso sindicato é o órgão principal
da região e trabalha para buscar
junto aos bancos, aquilo que necessitamos, além da manutenção
da saúde de todos vocês. Por isso,
hoje, a todos do Sindicato e a todos
os bancários presentes, sintam um
forte abraço”, declarou.
Para finalizar as atividades deste
dia, o Sindicato realizou uma manifestação em frente ao banco Bradesco, na Avenida Cinquentenário,
no intuito de informar à população
sobre o Dia Nacional do Bancário
e chamar atenção sobre as pautas
de reivindicação da Campanha
Salarial 2014.

Diversão e muita alegria para
a família no Clube dos Bancários
A diversão está garantida para
a criançada neste final de semana no Clube dos Bancários de
Itabuna. Isso porque em comemoração ao Dia do Bancário (28
de Agosto), o Sindicato preparou
uma programação especial para
elas.
Além de ser reinaugurado o
parquinho de recreação, o Sindicato irá oferecer às crianças
piscina de bolinha e cama elástica. Para quem gosta de futebol,
haverá o “Torneio Só Bancários
– João Lisboa”. Tudo isso acompanhado da boa música da banda
Nova Era.
Venha celebrar conosco! Participe!

Bancos não ligam para
a segurança
Uma surpresa marcou a rodada
de negociação sobre segurança, na
quarta-feira (27/08). A Fenaban
(Federação Nacional dos Bancos)
ficou espantada com a precisão
dos dados de ataques a bancos na
Bahia. Até hoje, foram 152. Apesar dos números alarmantes, os
bancos não avançaram nos debates, comprovando que segurança
não é prioridade.
O Comando Nacional dos Bancários também apresentou os dados do primeiro semestre em todo
o Brasil. No total, foram 1.693
ocorrências, com 32 vítimas fatais. As empresa questionaram as
informações e os trabalhadores
propuseram um levantamento em
conjunto para desmascarar a Fenaban.
Os representantes das organizações financeiras ainda afirmaram que investem R$ 9 bilhões
em segurança. Mas, no dia a dia,
ninguém vê. As agências não têm
câmeras de vigilância e biombos
entre os caixas e no autoatendimento e, mesmo que os bancos
neguem, a população sabe, afinal
também sente na pele.
Sobre o adicional de risco de
30%, a Fenaban informou que é
totalmente inviável. O secretáriogeral da Federação da Bahia e Sergipe, Hermelino Neto, presente
nas discussões, alerta que os bancos continuam tratando a segurança com descaso e transferem a
responsabilidade para o trabalhador. (Seeb/Ba)
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: Ronaldo
Tarde: Sônia
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HUMOR
Você sabe qual a diferença entre a
lagoa e a padaria ?
Na lagoa há sapinho, e na padaria,
assa pão.
***
Dois litros de leite atravessaram a
rua e foram Atropelados. Um morreu,
o outro nao, por quê?
Por que um deles era Longa Vida.

Excursão Porto Seguro
De 17/10 a 20/10

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).
* Alugo apartamento no Centro, 2/4, sala ampla, cozinha, garagem com portão eletrônico e varanda. (Av. Nações Unidas, em
frente à Defensoria Pública). Contato: (73) 8855-7405/9119-7059
- Maria.

Incluso:
* Ônibus de turismo com ar, DVD, água e refrigerante e lanche;
* Hotel Proto Seguro Praia Resort 5 estrelas
(Sistema All Inclusive): Petiscos e bebidas (Água,
sucos, cerveja, caipirinha, vinhos, caipiroscas,
rodíziows de pizzas, temakis e muito mais, durante toda a estadia no hotel;
* Café da manhã, almoço e jantar + almoço
extra domingo;
* Guia acompanhante;
* Guia Local
Valor: R$ 715 , 00 ou 6 x R$ 120,00.
Mais informações: Tatimar (73) 3211-5272

Agenda do Clube
Sábado- 30.08.14
8:40h - Torneio Só Bancários
Plantonista: Uilton
Domingo- 31.08.14
7:45h Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton
Quarta - 03.09.14
19:30h Baba dos Bancários
Plantonista: Jorge

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

