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BANCOS PODEM SER AUTUADOS POR DESCUMPRIMENTO DA LEI
A redução do quadro de pessoal nas
agências bancárias reflete diretamente no
atendimento ao público. Com poucos funcionários e a demanda cada dia mais alta, é
impossível dar conta de tanto serviço. Não
à toa, a lei dos 20 minutos em Itabuna é
desrespeitada.
O Sindicato está de olho em algumas
agências das cidades de nossa base que também exploram seus funcionários e desrespeitam seus clientes por falta de bancários.
Os bancos também não estão nem aí
para a segurança e descumprem a lei que
proíbe o uso de celular.
Outro desrespeito verificado é a falta de
placa informativa de atendimento preferencial aos idosos acima de 80 anos. O Sindicato provocará o Ministério Público e o Pro-

con para uma criteriosa análise dessas
irregularidades em Itabuna.
Após a análise, constatadas as irregularidades, a empresa pode ser multada. Em caso de reincidência, pode
perder o alvará de funcionamento.
Importante ressaltar que o consumidor
deve denunciar qualquer irregularidade
cometida pelos bancos, como passar do
tempo máximo de espera.
*Informações do SBBA

CENSURA NO BB: SITES PROGRESSISTAS BLOQUEADOS
O autoritarismo que impera no país
se mostra nos mínimos detalhes. Agora, as forças conservadoras agem sem
qualquer pudor, desrespeitando até os
direitos individuais. O Banco do Brasil
bloqueou todos os sites de esquerda e
os funcionários não conseguem acessar
mais nada, nenhum blog progressista.
A denúncia é gravíssima e mostra
que o cenário nacional é muito ruim, o
pior desde o AI-5, imposto pela ditadura
civil-militar. O Movimento Sindical está
averiguando o caso e tenta contato com
a Superintendência.
A atitude se revela verdadeira afron-

ta ao direito à informação, livre manifestação,
liberdade de imprensa entre outras garantias
fundamentais previstas no artigo 5 da Constituição Federal.
A censura se soma ao desmonte do banco
que teve centenas de agências fechadas, corte
do quadro de pessoal e de direitos dos funcionários. (SBBA)

Pesquisa Golpista - Uma prática muito
comum no Brasil, a manipulação das
pesquisas eleitorais começou. Apenas 48
horas da prisão ilegal de Lula, o Datafolha, da família Frias, iniciou uma sondagem sobre a corrida presidencial, já sem

o nome do ex-presidente. A grande mídia,
que participou ativamente do golpe, da condenação de Lula sem provas e da rejeição do
habeas corpus pelo STF, agora cumpre outro
papel: fazer o seu nome ser esquecido. Uma
tarefa quase que impossível. (SBBA)

NA ELEIÇÃO DA PREVI, VOTE CHAPA 2

O Sindicato apoia a Chapa 2 que, entre as propostas tem o compromisso de trabalhar para levar
a educação previdenciária e financeira ao associado
para permitir o melhor gerenciamento do perfil de
investimento a partir do perfil de investidor.
Os mais de 200 mil associados podem votar entre 18 a 30 de abril.

TEMER CORTA METADE DO CRÉDITO
PARA A HABITAÇÃO
Está cada vez mais distante para os trabalhadores
e trabalhadoras alcançarem o sonho da casa própria.
Em 2017, o governo Temer derrubou pela metade o
volume de crédito destinado ao financiamento de
imóveis com dinheiro da poupança. Em 2014, antes do golpe, os recursos para habitação atingiram
recorde.
Sem capital para cumprir regras internacionais
de proteção e mais interessados na privatização do
que em fortalecer o papel social do banco estatal, os
gestores da Caixa Econômica Federal reduziram os
financiamentos e aumentaram os juros para a compra de imóveis.
O principal objetivo do governo é privatizar
a Caixa e, para isso, é preciso reduzir sua atuação,
impedir que ela faça o seu papel de financiar a habitação, o saneamento básico e o transporte público, necessários para as melhorias das cidades e da
população.
Fonte: SP Bancários

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: UILTON
Tarde: AMAURY
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