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O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO E REGIÃO,
por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os associados quites e em pleno gozo de seus
direitos sindicais, a participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 20 de
abril de 2021, as 17:30 em primeira convocação e as 18:00h em segunda e última convocação na
rua 7 de setembro 71- centro/Juazeiro Bahia, para discussão e deliberação, sobre a seguinte
ordem do dia:

 1- Apreciação e aprovação dos Balanços Financeiros e Patrimoniais do ano de 2020. 2- Plano
orçamentário para 2021 3- Atualização da ajuda de custo para diretores liberado no mesmo
molde da federação dos bancários da Bahia e Sergipe Juazeiro,

13 de Abril de 2021
Maribaldes da Purificação Silva Presidente

PANDEMIA GERA PROBLEMAS DE SAÚDE
AOS EMPREGADOS DA CAIXA 

O agravamento da pandemia do novo
coronavírus e as incertezas com o atual cenário
têm causado vários problemas de saúde nos
trabalhadores do sistema financeiro, inclusive
nos empregados da Caixa. Porém, os bancos
não parecem estar preocupados.

Estudos sobre saúde mental apontam que os
bancários que estão ou estiveram na linha de
frente e exercem atividade essencial estão mais
vulneráveis a sofrer com exaustão física, medo,
distúrbios emocionais, dores físicas e até
problemas com sono. Os empregados da Caixa
são responsáveis pelo pagamento do auxílio
emergencial. Somente no ano passado, mais de
120 milhões de brasileiros foram atendidos
pelos trabalhadores, que estão sobrecarregados
em decorrência do déficit no quadro de
pessoal.

Para dar visibilidade à relação entre a atividade
profissional e o adoecimento por Covid-19, as
entidades representativas realizam pesquisa
"COVID-19 como uma doença relacionada ao
trabalho" entre os bancários do banco público.
É só acessar o link -
https://www.congressointernacionaldotrabalh
o.com/ e participar. 

 

https://www.congressointernacionaldotrabalho.com/


SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE
JUAZEIRO E REGIÃO CONQUISTA

TUTELA ANTECIPADA NA
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO

O Sindicato dos Bancários de
Juazeiro e Região conseguiu
antecipada na manutenção da
comissão de caixa para os Bancários
do Branco do Brasil. Os bancários
vão continuar recebendo a
gratificação de caixa até a decisão
final. “Todos os caixas executivos da
nossa base sindical serão
beneficiados com a ação”, afirmou o
Presidente dos Bancários de
Juazeiro e Região, Maribaldes da
Purificação.

Entre as mudanças previstas na
reestruturação do BB, anunciada
sem diálogo com o movimento 

ATAQUES A BANCOS AUMENTAM 

MAIS DE 430% NA BAHIA 

As agências bancárias da Bahia têm sido alvo de ataques
das quadrilhas especializadas nos primeiros meses de 2021.
Foram registradas 13 ocorrências até o momento. A
população é a principal prejudicada, pois fica sem
atendimento, apesar de pagar altas taxas e tarifas.
 
Os moradores são obrigados a se deslocar para outros
bairros e cidades, no caso do interior, para realizar as
operações. Na comparação com o mesmo período do ano
passado, o número de ataques cresceu 433% no Estado. Por
conta disso, o Sindicato dos Bancários da Bahia segue
cobrando dos bancos e do poder público medidas para
conter a onda de, principalmente, explosões às unidades. 

O Bradesco e o Banco do Brasil foram os mais atacados
entre os casos registrados neste ano, com cinco ocorrências
cada. Logo atrás aparece a Caixa, com dois ataques. Apenas
uma foi tentativa de arrombamento de agência e as
demais explosões. As cidades do interior são as mais
afetadas com oito casos.

As empresas visam apenas o lucro e não investem em
segurança. Mesmo com lucratividade de quase R$ 80
bilhões no ano passado, os bancos não direcionam o
dinheiro para inibir as ações dos bandidos. 

anunciada sem diálogo com o movimento sindical em janeiro de
2021, estava a mudança na gratificação de função. O plano do
banco era fazer mudanças no atual modelo e remuneração dos
caixas executivos, que deixariam de ter a gratificação permanente
e passariam a ter uma gratificação proporcional apenas aos dias
de atuação, se houvesse.

“O sindicato já vem promovendo muitas ações contra esse
desmonte do banco. Depois de muita luta no âmbito jurídico, o
movimento sindical conquistou esta grande vitória: o
acolhimento judicial em manter a gratificação dos caixas. A
justiça demonstra reconhecer a crueldade dessa reestruturação
para os trabalhadores”, destacou Maribaldes.

Ascom SEEB Juazeiro/ Daniela Duarte e Thalita Bezerra


