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ITAÚ LUCRA R$ 6,41 BILHÕES NO PRIMEIRO TRIMESTRE
Os bancos nunca lucraram tanto no
Brasil. Para as empresas, a única alternativa possível é a do crescimento, a qualquer
custo. O Itaú, que apoiou e financiou o
golpe de 2016 colhe os resultados. A organização financeira obteve ganho de R$
6,41 bilhões no primeiro trimestre deste
ano.
O crescimento na comparação com o
mesmo período de 2017 foi de 3,93%. O
balanço indica que a inadimplência continua estável, em 3,1%. A carteira de crédito
também segue bem, chegando a R$ 601,1
bilhões.

Em contrapartida, nas agências nada
vem bem. A pressão continua, assim
como a sobrecarga de trabalho. Sem falar
na imposição da reforma trabalhista aos
funcionários. Um cenário de retrocesso.
Fonte: SBBA

CAIXA DESVALORIZA EMPREGADOS E REALIZA JOGO
Os empregados da Caixa sofrem com
a carência de pessoal nas agências, com
horas extras cortadas, com o corte de funções, descomissionamento e reestruturações. Sem falar nos ataques ao Saúde Caixa e aos problemas na Funcef, que onera
os participantes.
Mas, o banco parece não ligar para
nada. E a prova é clara. Ao mesmo tempo
em que desmonta a instituição financeira, a direção gasta uma fortuna para rea-

O Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
por seu Presidente abaixo assinado, convocam todos
os bancários da base territorial deste Sindicato, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que
se realizará no dia 10 de maio e 2018, às 18h0min
em primeira convocação, e às 18h30min 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 a 20ª Conferência Interestadual dos Bancários da Bahia e Sergipe.
Itabuna (BA), 3 de maio de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

lizar um jogo no Estádio Nacional Mané
Garrincha, em Brasília. Detalhe: o evento, chamado de Seleção Caixa, é só para
o alto escalão. (SBBA)

BRADESCO ATENDE PELO WHATSAPP
O Bradesco anunciou que vai iniciar
atendimento aos usuários através do
WhatsApp, mais uma forma de prejudicar
os funcionários e precarizar as relações de
trabalho.
Bem que o banco poderia usar pequena parte dos R$ 4,467 bilhões, lucro
no primeiro trimestre de 2018, para melhorar as estruturas das agências e contratar mais bancários. Mas, prefere utilizar
os benefícios trazidos com a tecnologia
para reduzir gastos. Quer dizer, poderá
diminuir, ainda mais, o número de empregados dentro das unidades.
No Bradesco, a sobrecarga de traba-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

lho é uma realidade. Foram cortadas, em
um ano, 9.051 vagas, sendo que 7,4 mil
foram através do PDVE (Plano de Desligamento Voluntário Especial). Hoje, 964
clientes são responsabilidade de apenas
um bancário.
Fonte: SBBA

Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, por
seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados do BANCO DO NORDESTE S/A sócios
e não sócios, da base territorial deste Sindicato, para
a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará
dia 10/05/2018, às 18h00min em 1ª convocação e
às 18h30min em 2ª 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 acerca da seguinte
ordem do dia:
1. Eleição do Delegado ao 24º Congresso Nacional dos Funcionários do BNB – Banco do Nordeste
S/A.
Itabuna (BA), 3 de maio de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
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