
SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE JUAZEIRO REPUDIA CHARGE DO JORNAL A
TARDE QUE COMPARA FUNCIONÁRIOS DA CAIXA ECONÔMICA COM O BICHO
PREGUIÇA
O Sindicato dos Bancários de Juazeiro e região repudia a
charge que foi divulgada pelo jornal A Tarde, nesta
quarta-feira (25/11), quando os empregados da Caixa
foram comparados a um bicho preguiça. 

A comparação é uma total falta de respeito com os
funcionários do banco, sendo que a categoria tem estado
na linha de frente, trabalhando desde o início da
pandemia e assim garantindo a população seus serviços. 

Indignado, o presidente do Sindicato, Maribaldes da
Purificação externou total descaso do veículo de
comunicação divulgar uma charge com um conteúdo
totalmente ofensivo e desrespeitoso para com todos os
funcionários do órgão.“ Desde o início da pandemia
nossa categoria não parou de trabalhar, inclusive alguns
sábados os bancos têm funcionado. Um Jornal
tradicional do Estado publicar esse tipo de charge,
desqualificando o trabalho dos bancários e
desrespeitando o trabalhador é um absurdo. Queremos
uma retratação e mais respeito com a categoria”, disse.

Vale ressaltar que existem milhares de aprovados no
último concurso público da Caixa, realizado em 2014,
que estão aguardando convocação para trabalhar.
Porém, não há qualquer sinal do governo de chamá-los,
apesar do momento em que os trabalhadores estão
aderindo ao PDV (Plano de Demissão Voluntária) do
banco, o que vai reduzir o número de empregados nas
agências, e, consequentemente, aumentar a sobrecarga
de trabalho.  

É necessário que haja a convocação imediata dos
aprovados no concurso para diminuir a sobrecarga de
trabalho que está sob os empregados da Caixa.O
governo federal reduziu as agências e fechou postos de
trabalho. Não pulverizou o pagamento nos demais
bancos, o que resultou em filas quilométricas, que têm
levado os bancários da Caixa ao alto índice de
adoecimento. Muitos já foram contaminados pela Covid-
19 e há casos de óbitos.
Os empregados da Caixa merecem respeito e
esperam uma retratação imediata do A Tarde!

Daniela Duarte/Thalita Bezerra-Ascom Seeb Juazeiro
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Bancários do Banco do Bradesco de Juazeiro realizaram na última quarta-
feira(25), tuitaço contra as demissões no Banco Bradesco. Os trabalhadores
devem utilizar e divulgar as hashtags #QueVergonhaBradesco e
#QuemLucraNãoDemite nos seus perfis nas redes sociais, preferencialmente no
Twitter.
A ação faz parte da campanha organizada pela Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT) e pela Comissão de
Organização dos Empregados (COE) do Bradesco, com o apoio do Sindicato, e
visa denunciar a quebra do compromisso assumido pela Federação Nacional
dos Bancos (Fenaban), feito em mesa de negociação com o Comando Nacional
Bancário, de não realizar demissões durante a pandemia.

Só o Bradesco já demitiu este ano mais de 1.200 trabalhadores, de acordo com
cálculos da COE Bradesco. Isso no mesmo período em que obteve Lucro
Líquido Recorrente de R$ 12,657 bilhões nos primeiros nove meses de 2020.Ao
todo, os bancos já demitiram no Brasil mais de 12 mil trabalhadores este ano, de
acordo com do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do
Ministério da Economia.
É um claro descumprimento ao acordo firmado em março. Divulgue ao máximo
este protesto, fale para seus amigos e familiares ajudarem a denunciar os
bancos que tiveram grandes lucros este ano e não cumprem o acordo com os
bancários de não demitir durante a pandemia.

O Presidente do Sindicato dos Bancários Juazeiro e Região, Maribaldes da
Purificação, ressalta que os bancos são um dos únicos setores que mantêm
lucros bilionários enquanto praticamente todo o Brasil sofre prejuízos. "Não há
justificativa para o sistema financeiro demitir ou afastar pessoas do seu quadro,
pessoas que estão contribuindo, fazendo o seu papel, mesmo que em home
office, sobretudo trabalhadores com estabilidade, gestantes e em tratamento de
saúde. Não podemos aceitar que neste momento de pandemia o Bradesco ou
qualquer outro banco descumpra o acordo feito há alguns meses com os
trabalhadores de não demissão. Se você não é bancário, participe também do
tuitaço. Ajude a fortalecer a luta em defesa do emprego", frisou
Daniela Duarte e Thalita Bezerra-Ascom

E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE JUAZEIRO E REGIÃO, CNPJ Nº.
10.669.404/0001-26, com sede na Rua
Sete de Setembro, 71, Centro,
Juazeiro, Bahia, por seu presidente,
abaixo assinado, convoca todos os
empregados, associados ou não
associados do Itaú-Unibanco S.A., da
base territorial deste Sindicato, para 

anotações no registro de ponto eletrônico
e das horas extras, do conglomerado do
Banco Itaú, com vigência de dois anos a
partir da data da sua assinatura.

Juazeiro, 27 de novembro de 2020

Maribaldes da Purificação Silva
PRESIDENTE DO SEEB JUAZEIRO
 

Assembleia Extraordinária Específica que
se realizará no dia 03 de dezembro de
forma presencial, na rua sete de setembro
71 ( sede da entidade ) as  18:00 horas em
primeira convocação e 18:30 horas em
segunda e ultima convocação, para 
 deliberação acerca da seguinte pauta:
Acordo Coletivo que regulamenta o
Teletrabalho, o sistema alternativo
eletrônico de controle de jornada de
trabalho e o termo de quitação das 

BANCÁRIOS DE JUAZEIRO FAZEM TUITAÇO
CONTRA DEMISSÕES NO BRADESCO

A chapa 1- FORÇA E UNIÃO não teve
impugnação e concorre novamente
para o mandato sindical 2021/2025 do
Sindicato dos Bancários de Juazeiro e
Região, sem concorrência. A chapa é
encabeçada pelo atual presidente
Maribaldes da Purificação Silva e Vice-
presidente Eleandro Damas.

O sindicato já está entregando os brindes de
final de ano aos bancários filiados da base.


