
O Gerente Geral da Agência do Banco 
Santander de Juazeiro, Elder Belo de Carvalho, 
após quatro anos e meio afastado de suas 
atividades em uma briga judicial foi reintegrado a 
agência no dia 30 de janeiro. Ele estava afasta-
do pelo INSS e já retornou as suas atividades.

A reintegração foi acompanhada e orientada 
pelo advogado do Sindicato dos Bancários de 
Juazeiro, Dr. Arthur Carlos Neto.

O BRADO 
EDIÇÃO Nº 60 | JANEIRO 2018

J O R N A L 

PUBLICAÇÃO DO SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO

ACESSE O NOSSO NOVO SITE

Gerente Geral da Agência do Banco Santander de Juazeiro 
consegue reintegração e volta as suas atividades
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SEEB contra desmonte
do Banco do Brasil

O Sindicato dos Bancários de Juazeiro esteve na 
manhã do dia 19 de janeiro na Agência do Banco do 
Brasil, localizada no centro de Juazeiro para alertar 
sobre os desmandos do Governo Michel Temer, 
principalmente com o desmonte dos bancos públicos. 

A mobilização se deu por conta que a empresa 
fechou mais de 500 unidades, transformou outras 400 
em postos de atendimento e cortou quase 10 mil 
funcionários sem repor nenhuma vaga. Isso tudo há 
cerca de um ano.

Seguindo orientação do Comando, os diretores do 
Sindicato Maribaldes da Purificação e Eleandro Jorge, 
prestaram esclarecimentos aos empregados e a 
distribuíram uma “Carta Aberta”, contra as arbitrarieda-
des impostas pela direção do banco em relação às 
condições de trabalho e tentativas de desmonte 
empreendidas pelo governo.

www.bancariosjuazeiro.org.br
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AGÊNCIAS SÃO SÓ ESTRESSE E BANCÁRIO SOFRE
A rotina de trabalho estressan-

te, a cobrança de metas absurdas e 
o assédio moral fazem da categoria 
bancária uma das que mais sofrem 
com problemas de saúde. Os dados 
do INSS comprovam. O número de 
afastamentos saltou de 100, em 
2010, para 900, em 2015.

Diante do cenário alarmante, o 
MPT (Ministér io  Públ ico  do 
Trabalho), em parceria com o 
Sindicato dos Bancários da Bahia e 
outras entidades, fez um diagnósti-
co detalhado sobre o setor bancário 
no Estado. Os resultados práticos já 
começam a aparecer. Auditores 
fiscais entregaram ao procurador 
chefe do MPT, Luís Carneiros, o 
relatório de fiscalização em bancos. 
Com o documento, o MPT irá 
instruir inquéritos para apurar as 

condições de saúde no setor 
financeiro.

A ação dos fiscais identificou 
uma série problemas organizacio-
nais na forma de trabalho. As 
principais irregularidades foram 
identificadas no Banco do Brasil, 
Bradesco, Caixa e Itaú. O grande 
número de afastamentos por 
doenças ocupacionais é o principal 
alvo da atuação.

O alto índice de adoecimento 
no setor bancário já havia sido 
demonstrado no estudo coordena-
do pelo MPT, divulgado em novem-
bro. Agora são apresentados 
elementos que viabilizam transfor-
mar os dados em investigações, 
podendo gerar um TAC ou ações 
civis públicas para regularizar o 
ambiente de trabalho.

Caixa é atacada, novamente, por Temer
O governo Temer prepara um 

novo ataque contra a Caixa. Se a 
situação nas agências bancárias 
não é nada boa, tende a piorar com 
a redução do quadro de pessoal, 
em mais um PDV (Programa de 
Demissão Voluntária). A expectati-
va, dada pela grande imprensa, 
apoiadora do desmonte das estata-
is, é de que 3 mil empregados 
façam adesão ao plano, previsto 
para se lançado em fevereiro.

Desta forma, o banco alcança-
ria a meta estipulada no ano 
passado, com o desligamento de 10 
mil funcionários. Importante desta-
car que em 2017, a direção da 
instituição abriu dois PDVS, com a 
redução de 7,3 mil postos de 
trabalho, chegando a cerca de 87 
mil. 

A intenção desta vez, de 
acordo com as notícias, é dar um 
"choque de gestão" no banco 
público. Quer dizer, funcionários e 
população vão pagar pelos proble-
mas gerados por meia dúzia de 
diretores que utilizam o cargo 
indevidamente para atender a 
interesses políticos.

Enquanto isso, a sobrecarga de 
trabalho aumenta, expondo os 
empregados um ambiente ainda 
mais estressante e propício a 
doenças. Os clientes também 
sentem os reflexos, com um 
atendimento precarizado. Não é só 
isso, o número de agências também 
será reduzido, assim como o de 
postos de atendimento. 

Se hoje, com 3.400 unidades 
em todo o país, os clientes já sofrem 
com longas filas e atendimento 
precário, com o fechamento das 
agências, o cenário vai piorar. Um 
desrespeito à nação.

Fonte: Bancários Bahia

O fim do país 
em 2018 é 
imprevisível

A sorte está lançada. A falência da 
nova república e a aposta na interdição 
da candidatura de Lula permeiam as 
incertezas de um ano que teve a chegada 
tão esperada, mas que agora se instau-
ram muitas dúvidas. 

A dita recuperação econômica ainda 
não é sentida pela sociedade. A taxa de 
desemprego segue alta, 12,6% e vai 
continuar subindo, devido aos efeitos da 
reforma trabalhista, que libera empregos 
informais e o trabalho intermitente. A lei 
vai continuar gerando postos cada vez 
mais precários e salários menores, 
impedindo a ampliação da massa 
salarial.

A economia encontra vários obstá-
culos para sair da recessão, ao contrário 
do que é discursado por Michel Temer. 
Os dados revisados do ano apontam que 
o PIB cresceu 1,3% no primeiro trimestre, 
0,7% no segundo e 0,1% no terceiro. No 
acumulado dos últimos quatro trimestres, 
o número ainda é negativo (menos 
0,2%). Os números indicam um cresci-
mento próximo a zero neste ano. A 
política de austeridade é a mesma que 
assombra 2018.

Fonte: Bancários Bahia


	Página 1
	Página 2

