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EXPLOSÕES A BANCO:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

POPULAÇÃO É PENALIZADA COM O PREÇO DO CRIME
Após duas explosões no posto do Banco
do Brasil da cidade de Pau Brasil, a direção do banco tomou a drástica decisão de
transformar a unidade que funcionava efetivamente como agência, em um escritório
com apenas dois empregados. Perde a população do município que ficará apenas com o
posto do Bradesco, uma casa lotérica e um
correspondente bancário. Acima de tudo,
perdem os pobres que deverão se locomover
até Camacan.
No mês passado, a agência do BB de
Buerarema, também sofreu uma explosão e
o banco ainda não informou quando será
reaberta. Mais um transtorno para os clientes e usuários.
O crime tem preço, além da violência,

do prejuízo e dos transtornos, o clima
de insegurança aborda toda a sociedade e inibe investimentos e empreendimentos econômicos. Cabe aos cidadãos
que prezam pela ética e honestidade a
análise, o debate e um diálogo profundo acerca da extensão dos reflexos do
crime bem como a cobrança de efetivas
ações sociais e repressivas por parte do
Estado.

SINDICATO EM DEFESA DOS BANCOS PÚBLICOS
O Sindicato percorreu na manhã de ontem (30) os bancos públicos da cidade com
o intuito de denunciar aos clientes a investida imoral do governo Temer em privatizar
as empresas estatais, sobretudo a Caixa, BB,
BNDES e Banco do Nordeste. Na oportunidade, foi entregue um boletim aos usuários
dos bancos que fala sobre a importância em
se defender o patrimônio dos brasileiros.
“Nós estamos aqui hoje defendendo o
patrimônio do trabalhador e trabalhadora
do país. Defender os bancos públicos e as
demais empresas estatais é garantir que as
mesmas não caiam na mão do grande capital

estrangeiro e que a população não pague com altos valores pelos serviços que
deveriam ser ofertados pelo governo.
Defender as empresas públicas é um dever de todos e ter serviços de qualidade
a um preço justo é um direito”, afirmou
Paulo Eduardo, vice-presidente do Sindicato.

AMANHÃ TEM CONFRATERNIZAÇÃO EM ITAJUÍPE
Atenção bancários e bancárias de Itajuípe
e região. Nossa confraternização de final de
ano será realizada amanhã, a partir das 20h,
no Bar do Cabeção (beira do lado). A animação ficara por conta da dupla Marquinho e
Natal. Contamos com a participação de todos
e todas neste momento especial.

O Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
por seu Presidente abaixo assinado, convoca todos
os associados da base territorial deste Sindicato, para
participarem de Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará no dia 16 de novembro de 2017 às
17h30min em primeira convocação, e às 18h00min
em segunda convocação, no Auditório do Sindicato
dos Bancários de Itabuna e Região, situado na Av.
Duque de Caxias, 111, Centro, Itabuna – BA, para
discussão e deliberação da seguinte ordem do dia:
1.
Eleição dos Delegados ao 14º Congresso
da Federação dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários dos Estados da Bahia e Sergipe, a ser realizado nos dias 9 e 10 de dezembro de 2017, em
Salvador - BA.
2. Outros assuntos de interesse da categoria
profissional.
Itabuna (BA), 31 de outubro de 2017.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente

REUNIÃO DO COMANDO HOJE
Uma análise da conjuntura, com apresentação
dos dados de emprego no setor bancário, e levantamento de negociações pelo Dieese, será feita durante
reunião do Comando Nacional dos Bancários, que
acontece hoje, em São Paulo.
Ainda em debate, análise da proposta apresentada pela Caixa à Comissão Executiva dos Empregados
sobre o Saúde Caixa; informe das coordenações das
comissões de empregados do Bradesco, Santander,
Caixa, e BB sobre as negociações da implementação
da cláusula 62 – Centro de realocação e Requalificação (CCT 2016 – 2018); além da discussão sobre
participação dos bancários no Dia Nacional de Paralisações contra a reforma trabalhista. (SBBA)
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