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BRADESCO ITABUNA – EXPLORAÇÃO SEM LIMITES CONTINUA
Divulgamos no início do mês (07), que
as duas agências do Bradesco estão trabalhando no limite e estão sofrendo com a
falta de funcionários. Não se sabe o porquê, mas a Gerência Regional retirou funcionários tanto da agência 239, quanto da
3522. No entanto, além do problema continuar, a terceira agência da cidade, a 1839
(antigo HSBC) também está com falta de
pessoal.
O resultado não poderia ser outro:
funcionários trabalhando exaustivamente
para dar conta da falta dos colegas, atendimento prejudicado. Várias reclamações.
A exploração do capital é sem limites e

quem paga o pato são os empregados, bem
como os clientes, que têm o atendimento
prejudicado.
O Sindicato exige respeito e solicita ao
banco a reposição de pessoal para melhor
atender a usuários e clientes da cidade!

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: PROTESTO PARA ALERTAR
Um dia de protestos por todo o país.
Assim foi marcada a última sexta-feira
(22/03). Organizadas pelas centrais sindicais, as manifestações alertam para os
prejuízos que a reforma da Previdência
causam aos brasileiros. Em Itabuna, a
mobilização foi realizada na Praça Adami
e contou com os trabalhadores de diversos segmentos.
O Sindicato somou forças para denunciar o desmonte da Previdência Pública,
fim das aposentadorias e da proteção social para idosos, pensionistas e pessoas
com deficiência. Ao contrário do que o
governo e a mídia dizem a reforma não
vai melhorar o país. Pelo contrário.

O sistema de capitalização vai elevar as desigualdades sociais, o desemprego e a miséria.
O sistema financeiro é o principal beneficiado. O alerta foi dado.
Além do modelo de capitalização, o governo quer aumentar a idade para aposentadoria - 65 anos (homens) e 62 anos (mulheres) -,
e o tempo de contribuição. Para ter direito a
100% do benefício, o brasileiro teria de contribuir por 40 anos. (SBBA)

BB - Os escritórios digitais do Banco do
Brasil serão ampliados para mais de 100
novas praças, basicamente no interior e
regiões metropolitanas. Muitos funcionários terão de mudar de local de trabalho,
por conta do processo de migração de carteiras para os novos prefixos.
Após o BB apresentar os detalhes da

ampliação dos escritórios digitais, os sindicatos solicitaram informações sobre o processo
de nomeação e posse e impacto para o funcionalismo. Segundo a instituição, mais de 80%
dos trabalhadores envolvidos haviam feito a
opção de migração de prefixos logo no primeiro dia.
Fonte: SBBA

BNB LUCRA R$ 725,5 MILHÕES NO ANO
PASSADO

O Banco do Nordeste divulgou o resultado financeiro de 2018 e registrou crescimento de 6,4% em
relação à 2017. A instituição, essencial para o desenvolvimento regional, lucrou R$ 725,5 milhões no
ano passado ante R$ 681,7 milhões de 2017.
A empresa destinou R$ 43,6 bilhões para os estados que atua. A maior parte por meio do FNE (Fundo Constitucional de Financiamentos do Nordeste).
Entre os setores beneficiados estão a agricultura, pecuária, indústria, agroindústria, turismo, comércio e
serviços.
A Bahia é líder em recursos provenientes do FNE.
Para este ano, a previsão de que sejam liberados R$
3,69 bilhões. O Ceará aparece em seguida, com R$
3,4 bilhões a serem liberados até dezembro.(SBBA)

A MULHER EM PAUTA!
Diretores do Sindicato e da CTB Itabuna debatem
sobre feminismo e (des)igualdade de gênero. O encontro ocorreu na sede do Sindicato na última sexta-feira (22). Após a exibição de alguns vídeos que
explicam sobre o tema, os presentes discutiram sobre
os principais problemas enfrentados pelas mulherees.

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: PAULINHO
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