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ELEIÇÕES DO SINDICATO: Chapa 1 – Resistência é eleita

A Chapa 1 – Resistência, única chapa
inscrita para a eleição do Sindicato dos
Bancários de Itabuna e Região, saiu vitoriosa do pleito e dirige a entidade pelos
próximos três anos. A chapa foi eleita ontem (5) com 95,20% dos votos válidos.
O presidente reeleito, Jorge Barbosa
de Jesus, explica que a entidade continuará seu trabalho no sentido de prevenir
e orientar os trabalhadores sobre os problemas que acontecem no ambiente de

trabalho, bem como na manutenção e ampliação
dos direitos da categoria.
“Em nome de toda a diretoria que compôs a
Chapa 1 – Resistência gostaríamos de agradecer
a confiança de toda a categoria. É muito importante ter esse feedback positivo e nos motiva,
ainda mais, em lutar para que os direitos trabalhistas de todos os bancários e bancárias sejam
respeitados. Onde houver opressão, seremos resistência!”, agradeceu.

ROTATIVIDADE NOS BANCOS
ELEVA AINDA MAIS O LUCRO
A rotatividade nos bancos colabora para o aumento do lucro. Entre janeiro e outubro, 26.455
bancários foram desligados e 24.881 novos admitidos, um corte de 1.574 postos de trabalho.
Mesmo com lucratividade de R$ 65 bilhões nos
primeiros nove meses de 2018, Itaú, Bradesco,
Santander, Banco do Brasil e Caixa demitem ao
invés de contratar.
A lógica dos bancos é clara. Colocam para
fora quem ganha mais e contrata novos empregados com salário bem inferior. Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a remuneração dos novos bancários
é, em média, 66% do salário de quem saiu. Com
alta de 20,4% no lucro em relação ao mesmo
período do ano passado, as empresas diminuem
os gastos com mão de obra.
Enquanto os cofres enchem, os funcionários
sofrem com sobrecarga de trabalho nas agências
e adoecem tentando bater metas inalcançáveis.
Fonte: SBBA

DIA NACIONAL EM DEFESA DOS
BANCOS PÚBLICOS

Os bancos públicos são os responsáveis
pelo atendimento na maior parcela de
municípios no país, sobretudo aqueles comumente considerados menos rentáveis.
Têm forte presença nas regiões Norte e
Nordeste do Brasil, mais carentes em termos de atendimento bancário. Na região
Norte, 63,3% do total de agências são de
bancos públicos e na Região Nordeste,
59,3%.
Vamos mobilizar as redes sociais neste
dia. Utilizem a hashtag
#EmDefesaDosBancosPúblicos.

CENTRAIS REBATEM DECLARAÇÃO
ABSURDA DE BOLSONARO

Após o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL)
defender a necessidade de promover mudanças ainda mais cruéis na legislação trabalhista e dizer que
é horrível ser patrão no Brasil, as centrais sindicais
emitiram nota em que condena a atitude e o fim
do Ministério do Trabalho e Emprego, anunciado
novamente pelo novo governo.
As centrais, como a CTB, afirmam que “é lamentável que em um país com 13 milhões de desempregados, o presidente eleito faça tal declaração para
agradar os empresários que financiaram e apoiaram
sua eleição”.
Também condenam o esquartejamento do Ministério do Trabalho, criado em 1930 por Getúlio Vargas. “Vale lembrar que sua função é elaborar uma
política de emprego e geração de renda, fiscalizar as
relações de trabalho, coibir o trabalho degradante e
a programação do trabalho infantil, gerir o seguro
desemprego, promover a formação dos trabalhadores e zelar pela segurança e saúde no trabalho”, diz
o documento.
Ainda segundo a nota, “o Brasil precisa de um
Ministério do Trabalho forte, parceiro e protagonista na luta pela humanização das relações sociais
de produção, contra a recessão e pela retomada do
crescimento econômico do país, com respeito aos direitos sociais, previdenciários e trabalhistas da classe
trabalhadora, geração de empregos decentes, distribuição de renda e inclusão social”. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIAMARA
Tarde: EVERILDO
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