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AMANHÃ TEM ATO NACIONAL EM DEFESA DAS ESTATAIS
Eletrobras, Petrobras, Sabesp, Metrô,
Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e outras empresas estatais estão
ameaçadas de privatização pelo governo
golpista de Temer e outros governantes que
defendem a mesma cartilha neoliberal de
estado mínimo para a população e lucros
máximos para o capital privado.
Para fazer frente à venda do nosso patrimônio, o movimento sindical bancário
realizará, na quinta-feira 5 de julho, o Dia
Nacional de Luta em Defesa das Empresas
Públicas.
O Sindicato dos Bancários convoca cepla-
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quianos, eletricitários, funcionários dos
Correios, Emasa, Embasa e trabalhadores de demais empresas públicas nacionais, estaduais e municipais, a participarem do ato que será realizado amanhã
(5), na Praça Adami, a partir das 10h.
Participem!

IMPOSIÇÃO DA CAIXA INCENTIVA DESCOMISSIONAMENTOS
Mais uma medida contra o empregado da
Caixa. Desta vez, a direção do banco determinou que se o funcionário não cumprir as
metas impostas, questionadas por conta dos
critérios arbitrários, e receber apenas uma
avaliação negativa na GDP (Gestão de Desempenho de Pessoas), pode vir a perder a
função, ou seja, ser descomissionado.
A medida é valida para todas as funções
comissionadas, mas afeta particularmente
os gestores, um verdadeiro assédio. Os bancários acabam por arcar com os problemas
econômicos do país, fatores que fogem ao
controle do trabalhador. A exemplo, a onda
de desemprego, que gerou diminuição do
consumo de produtos bancários, a elevação
das tarifas, entre outros fatores, fizeram muitos clientes fecharem a conta bancária.
CHEQUE ESPECIAL - Os bancos não aceitam perder nada. As novas regras para o cheque especial já estão em vigor. A alegação é de
ter o objetivo de diminuir a inadimplência, o
que, consequentemente, reduziria os juros. No
entanto, a modalidade de crédito continua sendo a mais cara do sistema financeiro nacional.

COM JOGO DO BRASIL, BANCOS
ALTERAM HORÁRIO SEXTA

A Seleção Brasileira passou para as quartas de
final da Copa da Rússia e o jogo será nesta sexta-feira (06/07), às 15h, contra a Bélgica. Com a
partida, os bancos terão o horário de atendimento ao público modificado novamente. As agências vão funcionar das 9h às 13h.
A alteração no horário de funcionamento nos
dias dos jogos do Brasil segue ordem da circular
da Febraban (Federação Brasileira de Bancos),
que estabelece o atendimento em no mínimo,
quatro horas. (SBBA)

É clara a intenção de lucrar às custas
da carreira dos funcionários, que construíram uma história no banco. Em 2017, a
direção da Caixa trabalhava com a meta
de lucro de R$ 7,3 bilhões e atingiu R$
12,5 bilhões. Para este ano, a meta é de
R$ 9 bilhões, e só no primeiro trimestre já
alcançou R$ 3,2 bilhões.
A atual direção, amiga de Temer, só fala
em números.
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As organizações financeiras terão agora de
oferecer uma opção mais barata para o correntista que utilizar 15% do limite da conta
por 30 dias seguidos. Mas, os correntistas
não serão obrigados a aceitar a proposta e
nada mudará para quem permanecer devedor. (SBBA)

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: RICARDO
Tarde: CHICÃO

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

