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ASSÉDIO MORAL AVANÇA NO BRADESCO
O caso de assédio moral envolvendo o
banco para com seus empregados ganhou
mais um capítulo revoltante esta semana.
Os bancários da Agência 239, Centro, receberam mais de uma vez, um email da matriz encaminhado pela gerência, intitulado
“Medidas Disciplinares”.
Não satisfeita em encaminhar tal email
mais de uma vez, a gerência colou tais medidas no ponto eletrônico da agência, como
uma forma de ameaça a seus funcionários.
A investida de causar medo de represália
é um absurdo e caracteriza-se como assedio
moral.
Além disso, não houve o repasse desse
email do banco para os e-mails coorporativos
dos bancários em nenhuma outra agência de
Itabuna ou das cidades da nossa base, bem
como a divulgação das normas impressa, o
que significa que apenas a gerência da 239
tomou tal atitude.
Todos os bancários têm acesso ao novo
normativo no sistema do banco, ou seja, não
haveria a necessidade de encaminhamento

JUROS DO CARTÃO DE CRÉDITO EM
275,7% AO ANO

Os juros do rotativo do cartão de crédito chegaram
a 275,7% ao ano, em outubro, segundo o Banco Central. A taxa média é formada com base nos dados de
consumidores adimplentes e inadimplentes.
No caso dos adimplentes, ou seja, quem paga em
dia, pelo menos, o valor mínimo da fatura do cartão, a taxa ficou em 253,2% ao ano. Já a cobrada dos
clientes que não pagaram ou atrasaram o pagamento
de email nem de divulgação da norma no ponto eletrônico.
O Sindicato repudia tal atitude de ameaça
ao trabalhador e tomará as devidas providências junto ao departamento de relações sindicais do banco.

mínimo (rotativo não regular) foi de 291,1% ao ano.
Vale lembrar que, em abril, o CMN (Conselho
Monetário Nacional) determinou que clientes inadimplentes no rotativo do cartão de crédito passem a
pagar a mesma taxa de juros dos consumidores regulares. A regra entrou em vigor em junho. De qualquer

BANCOS LUCRAM ALTO, MAS SÓ INVESTEM EM INTERNET
Com lucros estratosféricos, em vez de incentivar a contratação de bancários, que sofrem com sobrecarga de trabalho, e abrir novas agências, os bancos incentivam os serviços
online, que não necessitam de funcionários.
Empresas de qualquer tamanho podem abrir
conta bancárias pela internet.
A autorização veio do CMN (Conselho
Monetário Nacional) e já tem validade imediata. A abertura de contas através do site ou
aplicativos já estava disponível para pessoas
físicas desde 2016. Para MEI (Microempreendedores Individuais), desde janeiro deste
ano.
As empresas poderão abrir por meio eletrônico contas normais de depósito, que ofe-

sorte, a taxa final cobrada não será igual, já que os
bancos podem acrescentar à cobrança os juros pelo
atraso e multa. (SBBA)

recem livre movimentação, talão de cheques e
operações de crédito (como cheque especial)
e de investimentos. Estão disponíveis tanto
para pessoas físicas como a pessoas jurídicas,
a modalidade de pagamento (também chamadas de pré-pagas). Neste tipo de conta só
é permitida a utilização de cheque especial e
retirada de recursos previamente depositados.
Fonte: SBBA

SUJEIRA - Eleito com o discurso de combate à
corrupção, o futuro governo já começa acuado por
escândalos. Um dos envolvidos é o deputado Onyx
Lorenzoni (DEM-RS), confirmado para a Casa Civil.
A PGR pediu ontem ao STF autonomia para investigar as acusações de caixa 2 contra o parlamentar.
Mais da metade dos ministros indicados por Bolsonaro responde aos mais diversos tipos de processos.
Fonte: SBBA
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: SÔNIA
Tarde: PAULINHO
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Não tem sentido – Privatizar a Lotex
O governo de Michel Temer insiste na privatização da loteria instantânea (Lotex), administrada pela Caixa Econômica Federal. O leilão estava marcado
para hoje, 29 de novembro. Mediante ação civil pública, ajuizada pelos empregados da Caixa, o processo foi adiado para o dia 05 de fevereiro de 2019.
E fundamental impedir a venda desse patrimônio dos brasileiros! Esse seria
apenas o início da entrega de outros setores das loterias e da caixa. Além disso, o processo traria prejuízos ao interesse público.
De todo o valor arrecadado pelas loterias, quase metade vai para saúde, segurança, educação, esporte, cultura e seguridade social.
De janeiro a julho deste ano, foram R$ 2,4 bilhões. Em 2017, quase 6,5 bilhões. Se a lotex e outras loterias forem privatizadas, esses repasses sociais vão
acabar!
A privatização não é necessária! A caixa tem experiência de mais de 15 anos
na operação da loteria instantânea e conta com casas lotéricas em todo o país.
Ou seja, o banco tem condições para tocar o crescimento da lotex.
Além disso, querem vender a loteria instantânea a preço de banana.
Atual e futuro governos seguem firmes no propósito de enfraquecer e privatizar a caixa. ela não é apenas o banco das loterias, mas também da casa
própria, da poupança, do fies, do bolsa família, do saneamento, do esporte, da
cultura, da gestão do FGTS.
É o banco de todos os brasileiros.
Para que a caixa continue 100% pública, forte, social e a serviço da população,
é urgente resistir e barrar propostas que signifiquem a diminuição do banco.
Empregados e sociedade estão juntos nessa luta!

