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CTB BAHIA ELEGE IMPORTANTES CANDIDATOS NA ELEIÇÃO 2020
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB Bahia)
elegeu na eleição, realizada no último
domingo (15), alguns importantes candidatos à Câmara de Vereadores em diversas cidades.
Em Salvador, Augusto Vasconcelos,
presidente do Sindicato dos Bancários
da Bahia, foi eleito com 6.041 votos.
Em Itabuna, Wilmaci Oliveira, presidente do Sindiserv, com 864, e Paulo
Eduardo, vice-presidente do Sindicato
dos Bancários, ficou na suplência, com
789 votos. Já em Ilhéus, Cláudio Magalhães, foi eleito com 805 votos.
É importante destacar que conseguimos essas vitórias em conjunto e o trabalho de várias frentes garantiram que
esses representantes fossem eleitos. Em
contrapartida, os candidatos indicados
pelo presidente Jair Bolsonaro nas elei-

ções 2020 não parecem ter animado os eleitores.
Entre treze nomes mencionados para cargos de
Prefeitura nas redes sociais do presidente nas últimas semanas, apenas dois foram eleitos e outros
dois estão no 2º turno. Os outros nove estão fora
da jogada.
A CTB agradece a todas as pessoas que se
engajaram nessa luta e ratifica a necessidade de
continuar a luta contra o fascismo e as políticas
neoliberais que aumentam a desigualdade social.
Vamos à luta!

TUITAÇO PROTESTA CONTRA DEMISSÕES NO BRADESCO

Nesta terça-feira (17/11), os bancários participam
de mais um tuitaço contra os desligamentos no Bradesco. A orientação é usar as hashtags #QueVergonhaBradesco e #QuemLucraNãoDemite nos perfis
nas redes sociais, preferencialmente no Twitter.
A ação de todos os sindicatos do país e da COE do
banco visa denunciar a quebra do compromisso assumido pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), feito em mesa de negociação com o Comando
Nacional dos Bancários, de não realizar demissões
durante a pandemia.
Durante a pandemia, os bancos já demitiram no
Brasil mais de 12 mil trabalhadores este ano, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e De-

sempregados) do Ministério da Economia. Somente o Bradesco demitiu
mais de 1.800 empregados, mesmo
com lucro de R$ 12,657 bilhões nos
primeiros nove meses de 2020.
A ação nas redes sociais serve para
chamar a atenção da sociedade da
falta de compromisso das empresas.
As demissões prejudicam também a
população, que ter um atendimento
precarizado e vai enfrentar ainda mais
filas, em função do número reduzido
de funcionários.(SBBA)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região, por
seu Presidente abaixo assinado, convoca todos os
associados da base territorial deste Sindicato, para
participarem da Assembleia Geral Extraordinária
que se realizada no dia 19 de novembro de 2020,
no período das 18h30min até às 19h30min, através
da Plataforma Digital Zoom, na forma disposta no
site (www.bancariositabuna.com), para discussão e
deliberação da seguinte ordem do dia:
1. Eleição dos Delegados ao 15º Congresso da Federação dos Empregados em Estabelecimentos Bancários dos Estados da Bahia e Sergipe, a ser realizado
no dia 12 de dezembro de 2020, através da Plataforma Digital Zoom.
Itabuna (BA), 5 de novembro de 2020.
JORGE BARBOSA DE JESUS
Presidente
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