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SANTANDER, CAIXA E BB CAMPEÕES EM QUEIXAS
O cidadão está longe de ficar satisfeito com
os bancos. No segundo trimestre deste ano, o
Santander ficou na liderança do ranking de
reclamações contra as organizações financeiras. Foram 1.576 queixas contra a empresa
espanhola, que possui 41,3 milhões clientes.
Segundo o Banco Central, a maioria das
reclamações contra o Santander é relacionada à integridade, confiabilidade, segurança,
sigilo ou legitimidade das operações e serviços.
Mesmo com lucros exorbitantes, as empresas não estão nem aí para os clientes. A Caixa
ficou em segundo lugar com 2.475 queixas
e tem mais de 89,4 milhões de correntistas.
Com 1.301 reclamações e cerca de 62,4 mi-

lhões de usuários, o BB ficou em terceiro
lugar.
O BC registrou 10.110 queixas no período e o que mais dá dor de cabeça é quando o correntista solicita débito automático
da conta e o pagamento não é processado.
Tem ainda divergências entre saques e depósitos, cobrança em duplicidade.
Fonte: SBBA

RODADA DISCUTE SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO
Sobrecarga de trabalho, assédio moral,
doenças ocupacionais e cobrança por metas
inatingíveis têm impacto direto na saúde.
Não é para menos que o bancário é a categoria que mais se afasta por estar doente.
O assunto está na pauta da terceira rodada de negociação entre Comando Nacional
e Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), na quinta-feira (19), em São Paulo.
Os bancos não estão preocupados com
o bem estar dos funcionários. Apenas com
o lucro. Para isso, pressionam, assediam,
adoecem. Resultado: aumento das doenças
de cunho mental. O número de bancários
que sofrem com doenças psicológicas, como
depressão e síndrome do pânico aumentou
sensivelmente. Atrelado às doenças, o uso
do remédio controlado. Para se ter ideia, na psicológicas. Tudo isso reforça a importância
Bahia, 30% dos bancários fazem uso de me- da luta por melhores condições de trabalho e
dicações tarja preta.
um olhar para a saúde do trabalhador.(SBBA)
Outro assunto muito importante será colocado em debate: os casos dos empregados PLANTONISTAS DE HOJE
aposentados por invalidez obrigados a vol- Manhã: CRISTIANE
tar para as agências sem condições físicas e Tarde: EVERILDO

AMANHÃ TEM ASSEMBLEIA NO
SINDICATO

Os bancários e bancárias de Itabuna e região
estão convocados a participar de Assembleia Geral Extraordinária que se realizará amanhã (19),
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, 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.
Aguardamos a presença de todos (as)!
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