
 
 

O clima entre os funcionários da agência 137 BNB
Juazeiro, que já vinha tenso, piorou após o
descomissionamento na semana passada de dois
colegas da unidade, sem nenhum processo
instaurado. Importante registrar que os
funcionários que perderam as comissões não
tinham avaliações negativas.

Informações que chegaram ao sindicato dão conta
que a conduta da gerente geral da unidade, pode
se caracterizar como de assédio moral e
perseguição, além de poder refletir incapacidade
de gerir uma equipe multidisciplinar como a da
agência de Juazeiro. Por diversas vezes o
sindicato recebeu reclamações da conduta da
gestora, quando buscou dialogar inclusive com a
superintendência do Banco na Bahia, não logrando
êxito na contenção do ímpeto da gerente da
unidade, tendo esta inclusive, segundo as
denúncias, por mais de uma vez, afirmado ter um
círculo de amizade com funcionários do alto
escalão dentro do banco, dando a entender que
poderia seguir com seus atos de desmandos com
apoio da administração superior.

Também o sindicato recebeu informações que
denúncias já foram realizadas junto ao comitê de
ética do Banco, contra a gestora, que estariam em
andamento. 

Há registros de tentativa de retirada de comissão de
colega em reuniões entre os gestores da unidade, sem
instalação de nenhum processo, não encontrando a
gestora apoio por falta de provas técnicas e
operacionais que justificassem a retirada da comissão
do colega, que teve somente o voto dela. Há relatos de
reuniões nos quais os funcionários são tratados de
maneira descortês, em um tom agressivo, em que as
exigências tem destoado do limite do razoável. Tal
Posição não condiz com o que o BNB prega em seus
vários discursos e normativos internos, onde sempre
afirma prezar pelo diálogo aberto, visando a melhoria
dos resultados dos funcionários e das agências. 

O sindicato está acompanhando as respectivas
denúncias e tomará todas as medidas cabíveis,
inclusive jurídicas que o caso requer.

Para qualquer dúvida ou esclarecimento nossos canais
de comunicação são:

Site: https://www.bancariosjuazeiro.org.br/ 

(74) 3611-3312

E-mail: seebjuazeiroeregiao@yahoo.com.br

Redes Sociais: @bancariosjuazeiro
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Durante a pandemia de Covid-19, o setor
bancário mostrou a sua face mais perversa.
Ao invés de preservar empregos, promoveu
uma chuva de demissões. Com os
desligamentos, apareceram os processos
trabalhistas. Tanto é que os bancos são os
principais alvos de ações durante a crise
sanitária. 

Levantamento feito pela DataLawyer
mostra que as organizações financeiras
somam 45,5 mil processos trabalhistas
entre junho de 2020 e junho de 2021. Na
comparação com o ano anterior (2019-
2020), o topo do ranking era ocupado pelo
setor de construção civil, com 60,7 mil
ações. 

Enquanto demitem e retiram direitos, as
empesas do ramo financeiro abarrotam os
cofres. 

 
 

O lucro líquido trimestral dos maiores
bancos brasileiros somou R$ 23,161
bilhões entre abril e junho. O resultado
representa elevação de 90% em
relação ao mesmo período do ano
passado, quando Itaú, Bradesco,
Banco do Brasil e Santander lucraram
R$ 12,164 bilhões. 

Dados do Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos) ajudam a confirmar
que o setor bancário é carrasco. Em
2020, extinguiu 13 mil postos de
trabalho. Também fechou agências.
Itaú, Bradesco, Santander e Caixa,
juntos, encerraram atividades de 1.376
unidades físicas no período.

Fonte: Bancários Bahia.

 

Contagem regressiva para a 23ª
Conferência Nacional dos Bancários. O
evento acontece nos dias 3 e 4 de
setembro e, como em 2020, será de forma
virtual em decorrência da pandemia do
coronavírus. Apesar de não ter campanha
salarial neste ano, as discussões são
fundamentais para a categoria se preparar
para os diversos enfrentamentos que
estão por vir.

Basta analisar as propostas em debate
atualmente no Congresso Nacional. A
emenda 40 da MP 1045, por exemplo,
aumenta a jornada de trabalho dos
bancários, de 6 horas para 8 horas.
Também reduz o adicional das horas
extras para 20%. 

Já o PL 1043/19, que libera a abertura das
agências aos sábados e domingos, voltou
a tramitar na Câmara dos Deputados. A
PEC 32 acaba com a estabilidade dos
servidores. Já a reforma tributária pode
prejudicar mais de 40% dos bancários.
Muita coisa está em jogo. O projeto
ultraliberal imposto pelo governo
Bolsonaro não é brincadeira. 

Para agradar o grande capital privado,
sobretudo o sistema financeiro, o governo
vai tentar destruir os direitos dos
trabalhadores. O presidente deixou claro
que faria isso ainda na campanha eleitoral
de 2018, quando disse que o brasileiro
teria de escolher entre emprego e direitos.

Paralelamente aos projetos debatidos no
Congresso, os bancários precisam
enfrentar os bancos nas negociações
específicas. As empresas abusam. 

O Santander, por exemplo, que retomar o
trabalho presencial sem qualquer conversa
já no próximo mês. 

Não dá para relaxar. É preciso unidade
para definir estratégias e organizar a luta,
porque o cenário é difícil.

Fonte: Bancários Bahia.

SINDICALIZE-SE
 
 


