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BANCO DO BRASIL: AUTORITARISMO E RETALIAÇÃO
A direção do Banco do Brasil, em atitude extremamente autoritária, determinou
a retaliação aos beneficiários de processos
que reivindicam a redução da jornada de
8 para 6 horas, de comissões técnicas e o
pagamento da 7ª e 8ª hora, como extras.
O banco propôs, em algumas situações,
a migração do colega detentor da comissão de 8 horas para 6 horas, com a respectiva redução do valor da comissão. Em outras, arbitrariamente destituiu o colega da
comissão, passando por cima da CLÁUSULA 49ª: DISPENSA DE FUNÇÃO
OU DE COMISSÃO EM EXTINÇÃO
DECORRENTE DE AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO FUNCIONAL.
Além disso, o banco chegou a exigir a
renuncia do beneficiário de um proces-
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so no mês de outubro, no que foi atendido, e,
como recompensa, o colega foi destituído na sexta-feira (1/11) da comissão.
A assessoria jurídica do Sindicato estuda as
possíveis ações judiciais e a diretoria do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região denunciou
o gravíssimo fato à Comissão de Empresa do
Banco do Brasil.
Democracia ameaçada, direitos em xeque!
Trabalhadores pagarão a conta!

SANTANDER: MUITO LUCRO E
FESTA PARA POUCOS
O assédio moral no Santander está cada
dia mais violento. A direção do banco não
considera nada, nem ninguém. Em comunicado sobre a festa de fim de ano, o presidente
da empresa, Sérgio Rial, ressalta que “como o
resultado fala mais alto”, apenas os funcionários que batem as metas receberão o convite.
A nota desconsidera todo o esforço realizado pelos mais de 47 mil bancários no dia a
dia de trabalho. A confraternização, marcada
para 1º de dezembro, que aconteceria em um
estádio de futebol para todo o quadro de pessoal, foi consideravelmente reduzida. No máximo, 5 mil funcionários poderão participar.
Não é só isso. O gestor é quem vai ter de
escolher para quem vai o convite. Uma tremenda saia justa. Para completar a série de
absurdos, o Santander vai destinar R$ 100,00
para que os demais funcionários façam pequenas celebrações. (SBBA)

MOVIMENTOS SOCIAIS VÃO
RESISTIR A ATAQUES

Vitória para quem defende o direito a livre
manifestação e a democracia. Foi adiada a votação, no Senado, do projeto de lei que possibilitaria o enquadramento de ações feitas por
movimentos sociais como atos de terrorismo. A
pauta seria votada na semana passada, na CCJ
(Comissão de Constituição e Justiça).
Com a votação, o senador Magno Malta (PR-ES) pretendia alterar a Lei Antiterrorismo, sancionada em 2016. Para evitar a criminalização
dos manifestantes, a ex-presidente Dilma Rousseff vetou partes dos trechos incluídos.
O aliado do presidente eleito Jair Bolsonaro
(PSL) também quer adicionar na definição deste tipo de crime atos para coagir governo a fazer
ou deixar de fazer alguma coisa, por motivação
política, ideológica ou social. Absurdo. (SBBA)

O Presidente do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, no uso de suas atribuições e de
conformidade com o Capítulo IV, Artigos 41 a 52
do Estatuto da Entidade, faz saber a todos os associados, da Base Territorial deste Sindicato, nas
cidades de Almadina, Barro Preto, Buerarema,
Camacan, Coarací, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, Itajú do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga,
Itororó, Pau Brasil e Santa Cruz da Vitória, que
no dia 5 dezembro de 2018 será realizada a eleição
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e
Delegados Representantes junto ao Conselho da
Federação e respectivos Suplentes. Mandato no
período de 2019/2022. O prazo de registro de
chapas é de 15(quinze) dias, contados da data
de publicação deste Edital. Os pedidos de registro de chapas devem ser dirigidos à secretaria do
Sindicato das 8h00min às 17h00min, na sede administrativa à Av. Duque de Caxias, 111, Centro,
Itabuna - BA. A coleta de votos se verificará, no
dia 05/12/2018, das 8h00min às 15h00min, nas
cidades de Almadina, Barro Preto, Buerarema,
Camacan, Coarací, Floresta Azul, Ibicaraí, Itajú
do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Itororó,
Pau Brasil e Santa Cruz da Vitória e das 8h00min
às 17h00min, na cidade de Itabuna. Respeitando
o disposto no inciso primeiro do artigo 43 do Estatuto, será realizada uma segunda eleição no dia 27
de dezembro de 2018, caso nenhuma das chapas
obtenha maioria absoluta. O Edital de convocação
encontra-se afixado na sede do Sindicato, regulamentando-se os procedimentos eleitorais.
Itabuna (BA), 5 de novembro de 2018.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: Chicão
Tarde: Paulinho
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