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BRADESCO
LUCRO BILIONÁRIO X SUPEREXPLORAÇÃO
A outra face dos bilionários lucros dos
bancos é a superexploração dos bancários.
Em 2017, o Bradesco obteve R$ 14,65 bilhões de lucro líquido, ao mesmo tempo, só
através do Programa de Demissões Voluntárias (PDVE), desligou mais de 7.400 empregados.
Para os que continuam no banco, fica a
manutenção do serviço executado por um
número cada vez menor de bancários.
Várias agências funcionam com apenas
um caixa que, se quer, possuem substitutos.
Quando alguém sai de férias, ou se afasta
por condições de saúde, a situação fica insuportável pois, “o show tem que continuar”,
mesmo sem os atores necessários.
Os Postos de Atendimento (PAs) como
os de Santa Luzia e Barro Preto estão sempre cheios e contam com apenas um funcionário para atendimento.
A situação é grave e a perdurar tal si-

tuação, a carga excessiva de trabalho
certamente fará novas vítimas que ficarão vulneráveis às doenças psicológicas
(como depressão, transtorno de ansiedade e déficit de atenção) e psicossomáticas (como estresse, enxaquecas e diarreias) relacionadas ao trabalho.
O Sindicato solicitou uma reunião
com o regional para tratar do assunto e
aguarda retorno.
Exigimos condições dignas de trabalho e a contratação de mais bancários!

BANCOS SÃO MULTADOS EM MAIS DE 44 MILHÕES DE REAIS

COERENTE - Muitos cientistas sociais,
juristas, historiadores, jornalistas e políticos preocupados com os rumos da democracia no Brasil têm o seguinte pensamento: o golpe custou muito caro e o

2018, já são R$7.616,585 milhões em multas.
As estáticas mostram ainda que em 2017
foram iniciados 5.315 processos punitivos.
Em 2018, já são 1178. Quanto aos processos
punitivos julgados, foram 9480 em 2017 e
1801 em 2018.
Fonte: Contraf

golpismo não vai perdê-lo facilmente. Quer
dizer, as regras democráticas para a disputa
eleitoral só serão respeitadas se houver um
candidato do neoliberalismo com chances
reais de vitória nas urnas. Tem coerência.

Está chegando a hora e os bancários devem eleger a melhor chapa para a Previ. 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.

ERRATA
Divulgamos ontem uma matéria que informava
sobre o descumprimento dos bancos em relação a
lei e a falta de placa informando o atendimento preferencial como sendo de 80 anos, no entanto, tal
atendimento se efetiva a partir dos 60.

ITABUNA: CÂMARA REJEITA CRIAÇÃO
DA CEI DO LIXO
Em sessão realizada ontem (11), a Câmara de Vereadores de Itabuna rejeitou a proposta de criação
de uma Comissão Especial de Inquérito que teria o
objetivo de apurar denúncia no contrato da coleta
de lixo na cidade.
Na semana passada o pedido da CEI foi protocolado pelo vereador Guinho (PDT). Para ser criada
eram necessários 11 votos, mas por 9 a 7 a CEI foi
rejeitada.
Votaram contra a Cei os vereadores:
Beto Dourado
Zico
Junior Brandão
Alex da Oficina.
Ronaldão
Robinho
Milton Gramacho
Cavalcante
Ricardo Xavier

Fonte: Políticos do Sul da Bahia

A Polícia Federal apresentou na tarde de ontem (11) os dados estatísticos
dos processos punitivos por descumprimentos da lei de segurança bancária e
privada, durante a 115º Reunião da Comissão Consultiva, realizada na última
segunda-feira (9), em Brasília.
O número que mais impressiona
é que, em 2017, foram aplicados R$
44,095,534 milhões em multas aos bancos. Porém, se engana quem acha que o
valor mudou a mentalidade das instituições financeiras. Nos primeiros meses de

NA ELEIÇÃO DA PREVI, VOTE CHAPA 2

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CID
Tarde: PAULINHO

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio
(Dir. Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 (Oi); 3026-0084 (Vivo) • Endereço eletrônico: bancariositabuna@
bancariositabuna.com • Página na Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

