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BB: AMANHÃ TEM AUDIÊNCIA EM ITABUNA
Uma reunião importante será realizada amanhã (6) no Banco do Brasil, entre
o Superintendente Estadual do banco e
uma comissão composta pela diretoria
do Sindicato, colegas bancários, ACI,
CDL, Sindicom, Associação dos Lojistas
do São Caetano e clientes da Agência
Grapiúna do BB, para que esta permaneça no bairro São Caetano.
A reunião acontece após a decisão
arbitrária e truculenta do prefeito de
Itabuna, Fernando Gomes, em retirar a
agência do BB, que atende a milhares de
moradores daquela localidade, do prédio da prefeitura. A decisão prejudica
muito a população e o comércio local.
“Nós queremos diálogo e bom senso
por parte do prefeito, uma vez que é a
população a mais prejudicada. Nós conversaremos com a superintendência do
BB amanhã para tentar encontrar a me-

lhor solução para este problema e, assim, tentar
manter uma agência tão importante numa localidade que tem um grande fluxo e um comércio
forte”, explicou Paulo Eduardo, vice-presidente
do Sindicato.
A agência tem hoje 12 mil clientes e serve a
mais de 70 mil usuários dos bairros circunvizinhos, que ficarão órfãos com o fechamento da
unidade bancária.
A reunião ocorre no prédio do BB, na Olinto
Leone, às 9h.

IMPORTÂNCIA POLÍTICA DA ATIVIDADE SINDICAL
Não foi nem em um, nem em dois governos
que os direitos dos trabalhadores estiveram
na berlinda. Com Bolsonaro não é diferente.
Quando a retirada de direitos e tentativa do
não cumprimento dos direitos já conquistados, os Sindicatos sempre estão prontos para
entrar em ação.
No ano de 2018, o setor financeiro lucrou
R$ 77 bilhões, às custas de muita pressão, metas absurdas e adoecimento físico e psicológico
de bancários. O setor mais lucrativo da economia brasileira trabalha intensamente para
que o trabalhador não tenha voz, para fechar
os sindicatos e enfraquecer os funcionários.
Além de sempre tentar diminuir salários e retirar direitos.
Os Sindicatos se notabilizam pela defesa e
qualidade do emprego. Após a reforma traba-

lhista muito foi retirado do trabalhador,
inclusive o direito de saber previamente
quanto irá receber no fim do mês, graças
aos contratos intermitentes.
Sem contar as substituições de trabalhadores contratados por terceirizados que
ganham até 70% a menos no setor bancário. A lógica dos banqueiros é lucrar e
não oferecer nenhuma contrapartida para
o trabalhador.
Fonte: SBBA

CARNAVAL 2019 É NO CLUBE
DOS BANCÁRIOS

Preparem a fantasia e os adereços que o Carnaval
antecipado vai chegar animado no Clube dos Bancários. A folia será realizada neste sábado (9), a partir
das 12h, com a Banda Internacionais do Samba e
DJ Djavan.
Francisco Alves (Chicão), diretor do Sindicato, explicou que o evento será feito em parceria com a Liga
dos Boleiros para toda a família.
“Recebemos a proposta da Liga dos Boleiros, que
jogam no nosso Clube há muito tempo, de fazer um
evento festivo em comemoração ao carnaval. Tenho
certeza que será uma festa muito alegre em celebração a uma das maiores festa do mundo. Esperamos a
presença de todos!”, convidou.
Anotem na agenda e caiam na folia!

Herança Maldita - Além de sucatear os bancos
públicos, entregar o pré-sal às grandes petrolíferas estrangeiras e extinguir políticas públicas,
a ‘herança’ deixada pelo governo Temer gerou
outros retrocessos. O aumento da informalidade em 2018 contribuiu para a queda no número de contribuintes para a Previdência entre as
pessoas ocupadas no país.(SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LÍVIA
Tarde: SÔNIA

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio
(Dir. Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 (Oi); 3026-0084 (Vivo) • Endereço eletrônico: bancariositabuna@
bancariositabuna.com • Página na Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

