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BRADESCO NO LIMITE DA SUPEREXPLORAÇÃO
A exploração da classe trabalhadora pelo
patronato faz parte dos pilares do sistema
capitalista, tão propalado e endeusado pela
burguesia e seus agentes. Contudo, o que se
passa com a categoria bancária, beira a superexploração através da cobrança intermitente
pelo cumprimento das metas e, em algumas
situações, de verdadeiro assédio.
Não é a toa que cresce o número de trabalhadores acometidos por doenças psicossomáticas, quando uma enfermidade, física ou
não, tem seu princípio na mente (ansiedade,
tensão, úlceras, gastrites e etc,) e psicológicas,
relativa à relação com o mundo, a nível familiar, laboral e/ou social (depressão, síndrome
do pânico, síndrome do esgotamento profissional).
Não que seja exclusividade do Bradesco,
mas o sistema de controle exercido pelo banco de Osasco está levando muitos bancários,
notadamente os gerentes relacionados às
vendas e captação, ao total estresse.
As cobranças são diárias e periódicas. O

expediente começa geralmente com uma
audioconferência, no início da tarde há ligações, no final da tarde, novas cobranças.
Tal procedimento é desumano e, certamente, poderá levar vários colegas ao esgotamento físico e mental, ao afastamento do
trabalho com possíveis impactos psicológicos permanentes.
Os bilionários lucros auferidos pelos
bancos (mais de R$70 bilhões em 2017)
é, também, resultado da brutal exploração
dos trabalhadores bancários.
Exigimos respeito, dignas condições de
trabalho e qualidade de vida!

BB E CAIXA DEFINEM CALENDÁRIO DE NEGOCIAÇÃO
BB - A segunda rodada de negociação
entre o Banco do Brasil e a Comissão de
Empresa dos Funcionários, na sexta-feira
(13/07), teve um avanço. A direção da instituição definiu o calendário com as datas das
próximas rodadas.
A terceira mesa acontece em 23 de julho
e serão discutidos os pontos referentes a
saúde e condições de trabalho. Dia 26, os temas são emprego, relações sindicais e sociais
e, por fim, em 3 de agosto, funcionários e
BB tratam sobre cláusulas econômicas.
CAIXA - O calendário de negociações
entre a Caixa e a Comissão Executiva dos
Empregados (CEE) está definido e na próxima sexta-feira (20/07) o debate é sobre
Caixa 100% pública, saúde e condições de

trabalho, iniciado na sexta-feira (13/07), durante a primeira rodada, em São Paulo.
No encontro, a direção da empresa concordou com os argumentos apresentados pela
CEE, mas não se comprometeu em colocar
nenhuma das reivindicações no acordo aditivo deste ano. Assim como a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), também se
recusou a assinar o pré-acordo para assegurar
a validade da atual convenção até que uma
nova seja acordada. (SBBA)

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.358.204/000103, Registro Sindical nº 118.036/67 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários dos bancos
públicos e privados, sócios e não sócios, da base
territorial deste Sindicato, para a Assembleia Geral Extraordinária que se realizará dia 19 de julho de 2018, às 18:00(dezoito horas), em primeira convocação, e às 18:30(dezoito horas e trinta
minutos), 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 acerca
da seguinte ordem do dia:
a) Comunicar à categoria que em decorrência
da extinção da contribuição sindical obrigatória
a Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados da Bahia e Sergipe não
continuará prestando assistência jurídica aos bancários perante o Tribunal Regional do Trabalho
da 5ª Região;
b) Apreciar Convênio Firmado pela Federação
dos Empregados em Estabelecimentos Bancários
dos Estados da Bahia e Sergipe, representando
este Sindicato e a categoria profissional dos bancários de nossa base territorial, com base na alínea “a” do artigo 2º do seu estatuto, com os advogados Melo e Isaac Advogados Associados, para
acompanhamento dos processos judiciais dos
bancários perante o TRT da 5ª Região, com ônus
para os bancários, uma vez que com a extinção
da contribuição sindical obrigatória, a Federação
ficou sem recursos para custear o pagamento dos
advogados que atuam na segunda instância;
c) O convênio abrange todos os processos que
tramitaram ou venham tramitar no TRT da 5ª
Região a partir de 01/02/2018.
Itabuna (BA), 13 de julho de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
OBS: Edital foi publicado no Jornal A Tarde,
no dia 14/07/18.
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