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CAIXA GARANTE QUE NÃO IRÁ CONTRATAR BANCÁRIOS
O diretor de Gestão de Pessoas da CAIXA,
José Humberto Pereira, informou à Fenae que
o banco “não tem intenção de utilizar o RH037
para contratação de bancários temporários. A
Caixa desde 2009 não realiza este tipo de contratação e foram feitos ajustes de conformidade
a uma legislação”.
Na última semana, o banco publicou uma
nova versão do normativo, gerando protestos
por parte das entidades representativas dos trabalhadores.
A Comissão Executiva dos Empregados
(CEE/Caixa) vai cobrar em negociação da mesa
permanente, agendada para 15 de agosto, a revogação do RH.
As entidades representativas dos trabalha-

dores entendem que não há justiﬁcativa
para a manutenção de um instrumento que
traz insegurança ao conjunto dos empregados. Na mesa de negociação, os representantes dos empregados reforçarão que
não aceitam a terceirização.
Fonte: Fetraﬁ/MG via Contraf

BB LUCRA R$ 5,208 BILHÕES NO SEMESTRE
O Banco do Brasil obteve lucro líquido de R$
5,208 bilhões entre janeiro e junho deste ano,
crescimento de 67,3% na comparação com o
mesmo período do ano passado. No segundo
trimestre, o balanço chegou a R$ 2,693 bilhões,
alta de 47,1% ante abril e junho de 2016.
A receita com tarifas e serviços é responsável
pelo excelente desempenho. De acordo com o
BB, houve evolução de 26,5% na prestação de
serviços de administração de fundos. As contas
correntes cresceram 11,5% e os consórcios,
41%.
Embora os números sejam bem positivos, so-

bretudo em um cenário de crise na economia nacional, o governo Temer segue
com o desmonte do Banco do Brasil.
Uma política equivocada que atende
unicamente aos interesses do capital
privado. (O Bancário)

TEMER CORTA 1,1 MILHÃO DO BOLSA FAMÍLIA
No Brasil dos retrocessos, mais um dado que
joga na lata do lixo todo o esforço de mais de
uma década para tirar 36 milhões da miséria
extrema. De abril de 2016 a julho deste ano,
1.151.505 famílias foram cortadas do Bolsa Família pelo governo Temer, uma redução de 8,2%.
A estimativa é de que 3,4 milhões de brasileiros ﬁcaram sem a assistência, fundamental para
reduzir a pobreza no país. Mas, a tendência deveria ser justamente o contrário. De abril de 2016
para cá, o Brasil ganhou um milhão de desem-

pregados. Diante da política de arrocho
do governo, o amparo para que as pessoas não passem fome, o Bolsa Família,
está sendo cortado.
Pouco preocupado com quem mais precisa, interessado apenas em pagar os
favores às elites, por outro lado, Temer
gastou bilhões, dinheiro público, para
comprar parlamentares. Uma inversão
de prioridades.
Fonte: SBBA

Acesse agora o nosso Facebook: Bancários Itabuna

4º CONGRESSO NACIONAL DA CTB
EM SALVADOR

A duas semanas do 4º Congresso Nacional da CTB, os preparativos para o evento
encontram-se a pleno vapor. O congresso
será em Salvador, entre os dias 24 e 26 de
agosto, e deve reunir 1,2 mil sindicalistas do
Brasil e do mundo. O evento marca também
os dez anos de vida da central, fundada em
12 de dezembro de 2007.
Entre os assuntos centrais que estarão
em debate, destaque para os seguintes temas: a reforma trabalhista e a da previdência e o golpe do capital contra o trabalho, a
América Latina e os ataques aos governos
progressistas e as contrarreformas e os desaﬁos do movimento sindical.
A realização do congresso, neste cenário
conturbado e hostil à classe trabalhadora,
será em si mesma um ato político de resistência, unidade e força contra a brutal ofensiva neoliberal que vem atacando direitos
sociais e trabalhistas no país.
O 4º Congresso Nacional irá contemplar
toda a representatividade nacional e mundial
da CTB. Sua programação incluirá, na abertura, um seminário internacional, que trará
ao país dirigentes sindicais de diversos países para debater a conjuntura e compartilhar
as diferentes lutas políticas e sindicais em
curso pelo mundo.
Nos outros dois dias, o foco será no debate de conjuntura, balanço das atividades e
elaboração de um documento e de um plano de luta. Personalidades públicas ilustres
também darão sua contribuição no debate.
Fonte: Feeb Ba/Se
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: PAULINHO
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VERSO CULTURAL
HUMOR

Poema

Meu pai estava assistindo o vídeo de casamento dele de
trás pra frente. Me aproximei e perguntei:
- Pai, por que o senhor assiste o vídeo do seu casamento do fim para o início?
E o pai respondeu:
- Porque minha parte favorita é quando eu pego a
aliança da sua mãe de volta e saio do altar com um
sorriso no rosto.

CLASSIFICADOS

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

Josilda Nascimento
Oliveira

Santander

Itabuna

11.08

Marcio Rebolças S.
do Desterro

Bradesco

Itabuna

12.08

Valdete Oliveira

CEF

Itabuna

12.08

Ubirata Garcia

CEF

Salvador

14.08

Nelio Wanderley

Bradesco

Itabuna

15.08

Luciano Ceuta

CEF

Itabuna

16.08

Paulo Eduardo
Burack

CEF

Itabuna

16.08

Wendel Porto

Santander

Itabuna

17.08

BNB

Camacan

18.08

Anderson de Andrade

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (13)
- 7h45m: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia
QUARTA-FEIRA (16)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Ronaldo

- Vendo: Peugeut passion xr 1.4 (2011) sedan, Ar condicionado,
direcao hidraulica, alarme, trava automatica, vidro eletrico nas
4 portas, sencor de ré, porta malas gigante, revisao em dia, ipva
(2017 a vencer), rodas de liga leve aro14 Km: 83 mil rodados. Cor
cinza.Valor: 21 mil. Contato (73)982423486 - Robson
- Alugo: Apartamento de 2 e 3/4, com garagem, ótima localização
no Castália. Contato: (73) 99982-9439.
- Vendo/Alugo: Apartamento no Zildolândia nº 165, com 3/4
sendo uma suite, sala, cozinha, área de serviço, banheiro social,
com 2 vagas de garagem. Contato: (71) 999884264 Ednaldo.
- Vendo: Nissan March 2012, direção elétrica, ar e air bag. Valor:
R$ 22.000,00. Contato: 99155-1440.
- Alugo: Apartamento na Av. Nações Unidas, Centro, em frente
a Defensoria Pública, 2/4, sala ampla, cozinha e garagem com portaão eletrônico.
Contato: (73) 8855-7405/ 9119-7059.
- Alugo: Apto, 1/4, Garagem Coberta, Cozinha americana, el
evador, próx. ao Centro de Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
- Vendo: Polo Sedan Confortine 1.6 total ﬂex 2013/2013 - 45.000
km. / IPVA pago, pneus novos R$ 28.000,00./ 98847-2891 / 991249203 (Joilson / Cef ).
Acesse agora o nosso
site e conﬁra as principais
notícias do mundo dos bancários além de matérias do
Brasil e do mundo.
www.bancariositabuna.
com

Curta também a página do Sindicato
no Facebook:
Bancários Itabuna

“Lutam melhor os que têm belos sonhos.” - by Che Guevara

