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(IN)SEGURANÇA BANCÁRIA
Região de Irecê sofre quinto ataque a Banco em menos de três meses

N

do terror e da bandidagem”, dispara
a madrugada da última terçaCarlos
Alberto Bezerra, Presidente do
feira, dia 23, aconteceu mais
Sindicato dos Bancários de Irecê e
um ataque a agência bancáRegião.
ria na região de Irecê. Desta
Números do terror
vez, foi no Bradesco de Jussara, que ficou
Explosões, arrombamentos e assaltos
com as instalações completamente
engrossaram as estatísticas de ataques a
destruídas.
bancos em 2015. Apenas no Estado da
Sobe para cinco, o número de ocorBahia foram 209 ocorrências, que
rências na Região em menos de três
deixaram o funcionalismo e a população
meses. A primeira aconteceu no início de
reféns do medo e da insegurança.
dezembro de 2015 quando o Banco do
Se considerarmos as ocorrências por
Brasil de Uibaí, teve seu cofre explodido,
Banco,
o BB foi o mais alvejado com 102
danificando a estrutura da unidade.
ataques. Já o Bradesco ficou em segundo
Situação semelhante viveram as agêncilugar com 57 casos. A Caixa Econômica
as do BB de Gentio do Ouro e de Ibititá.
No Bradesco da Barra, o ataque foi O Bradesco de Jussara ficou completamente destruído fica na terceira posição com 26 situações.
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População não suporta mais o descaso
Para piorar a situação, após as ocorrências, as agências
“É uma situação insustentável que mostra a fragilidade
ficam
fechadas durante vários meses, o que obriga a
da Segurança Pública do Estado, bem como expõe a falta
de investimentos por parte dos Bancos nesse setor. A clientela, usuários e até mesmo os funcionários a se
maior parte do que é investido em segurança limita-se às deslocarem para outros municípios para receber
transações on-line, ficando as unidades bancárias à mercê atendimento e para trabalhar. Um verdadeiro descaso!
NOTA DE PESAR

Sindicato lamenta o falecimento do seu Dirigente Nilton Amorim
O Sindicato dos Bancários de Irecê e
Região lamenta com profundo pesar o
falecimento precoce do seu Dirigente
Sindical e funcionário do Banco do Brasil,
Nilton Amorim de Carvalho, ocorrido na
tarde da última sexta-feira, dia 19, em
Salvador (BA). O sepultamento aconteceu no
Domingo (21) no Povoado de Santo Antônio,
em Barra-BA.
« 12/07/1963
Funcionário do BB da Barra desde 1987,
esta foi a única agência em que laborou durante toda a
carreira .
Em 2012, iniciou suas atividades no movimento sindical
sendo eleito membro da diretoria. Em 05 de junho de 2015,
assinou mais uma vez o termo de Posse da Diretoria do

Sindicato para o Triênio 2015/2018, após sua
reeleição através da chapa “Classista e de
Luta!”.
Dirigente sindical atuante, sempre esteve
envolvido nas atividades de luta da classe
trabalhadora e da sociedade.
Amorim, foi um dos fundadores da AABB
de do Projeto AABB Comunidade na cidade
de Barra, tendo presidido a entidade por
† 19/02/2016
diversos anos. Estimado na comunidade,
exerceu um mandato como Vereador na cidade e atualmente
era o 1º suplente da Câmara de Vereadores.
Nesse momento de dor, o Sindicato dos Bancários, se
solidariza com todos os familiares e amigos, ao tempo em
que expressa as mais sinceras condolências pela perda.
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LUTA DOS CLASSISTAS

BRADESCO

No Bradesco, pressão militar CTB/Bahia realiza Encontro
estilo ‘Tropa de Elite’
Estadual nesta sexta
O Bradesco, durante
reunião anual de
gerentes com o
presidente do Banco,
encontrou uma forma
“diferente” e de gosto
extremamente duvidoso, para motivar os
t ra b a l h a d o r e s . E m
palestra, com formato
d e t a l k s h o w , o s Militar do Bope que inspirou o 'Capitão Nascimento'
foi um dos palestrantes no Workshop Brasil 2016
entrevistados foram o
ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Policiais
Especiais do Rio de Janeiro) Paulo Storani e Diógenes Lucca,
um dos fundadores do Gate (Grupo de Ações Táticas
Especiais da PM de São Paulo).
Os militares foram convidados sob o pretexto de que os
gerentes seriam a ‘tropa de elite’ do Banco. Mas o estilo de
‘motivação’ não agradou e, muitos bancários estão relatando
que o conteúdo das palestras foi pesado e ofensivo.
‘Pede pra sair’
"Certamente a utilização de militares para motivar os
trabalhadores deve ter o sentido, bem ao estilo do filme
'Tropa de Elite', de que 'missão dada é missão cumprida', e de
que 'soldado que não cumpre a missão, pede pra sair'. A
pressão por metas no cotidiano das agências tem adoecido
cada vez mais a categoria. Com essa 'motivação' o Bradesco
só amplia essa pressão", reclama Carlos Alberto Bezerra,
presidente do Sindicato dos Bancários de Irecê e Região.
Lucratividade e desemprego
O banco fechou o ano com lucro de R$ 17,873 bilhões.
Mesmo assim, cortou 2.659 vagas, encerrando 2015 com
92.861 empregados.
O lucro líquido por empregado subiu 19,7% e a receita de
tarifas por funcionário 10,7%. Já o número de clientes por
empregado subiu 5,1%, de 637 em 2014 para 670 em 2015.
No mesmo período foram fechadas 152 agências, o que
representa uma redução de 3,26%.
Da Redação com SP Bancários

"A retomada do desenvolvimento como saída para a
crise", este será o tema do Encontro Estadual da CTB Bahia,
que acontece nesta sexta-feira, dia 26, a partir das 9h, na
Reitoria da Universidade Federal (UFBA), em Salvador.
Voltado para a preparação dos classistas para as lutas de
2016, o evento contará com a participação de representantes
do Dieese, Diap, da direção nacional da CTB, além da
intervenção de lideranças políticas que farão uma
atualização sobre a situação política e econômica do país e as
batalhas a serem enfrentadas no Congresso Nacional para
barrar a pauta regressiva da direita.
Oxigenar as lutas e planejar as ações
O presidente da CTB Bahia, Aurino Pedreira, convida
todos os trabalhadores classistas da Bahia para participar do
Encontro, que será um momento para analisar a conjuntura,
oxigenar as lutas e planejar as ações de 2016. "Estamos
vivendo um momento de muitas dificuldades e precisamos
estar preparados para vencer a disputa de ideias com a
sociedade. O Encontro será o momento de se preparar para
fazer o convencimento dos trabalhadores sobre a
importância de tomar as ruas para defender as nossas
conquistas sociais e trabalhistas. Estamos trazendo pessoas
com amplo conhecimento da situação para nos municiar com
as informações necessárias a estes embates", destacou.

ORGANIZAÇÃO DO MOVIMENTO

Diretoria Plena do Sindicato se reúne no próximo dia 12
O Presidente do Sindicato
dos Bancários de Irecê e Região
convoca todos os Diretores e
Conselheiros Fiscais da
entidade, efetivos e suplentes,
para reunião da DIRETORIA
PLENA que será realizada no dia
12 de Março (sábado), das
09:00 às 13:00h, no Sindicato.
A reunião terá como pauta:
ž Informes / Conjuntura

Jurídico;
Prestação de Contas 2015
Planejamento 2016;
O que ocorrer
A participação de cada
dirigente, além de um dever,
contribui ainda mais para a
organização e fortalecimento
A Diretoria Plena do Sindicato vai organizar o planejamento para 2016
da luta bancária.
Contamos com a presença de todos os companheiros e
companheiras.
ž
ž
ž
ž

