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Mais uma vez, o banco Santander cria
estratégias que só lesam os bancários. Agora, a direção soltou uma pesquisa a ser respondida pelos funcionários que pode ser
usada contra os próprios trabalhadores.
Isso porque o questionário de avaliação
do banco vai chegar às mãos dos gestores.
Algumas das perguntas da enquete são:
“meu gestor direto promove a importância
da gestão de riscos ao identificar, gerenciar
e reportar positivamente todos os riscos”
e “meu gestor direto estimula ativamente
um ambiente onde a equipe pode opinar,
falar Claramente e debater sem medo”.
O bancário deverá atribuir uma nota a
si mesmo e o gestor poderá aumentá-la ou
diminui-la. O banco poderá ainda usar o
resultado final para retirar a remuneração
variável (bônus) ou até deixar o bancário

Os resultados de uma pesquisa sobre a
situação de trabalho dos avaliadores da Caixa foram apresentados na reunião da Comissão dos Empregados da Caixa (CEE-Caixa) com a ANACEF (Associação Nacional
dos Avaliadores de Penhor da Caixa), que
aconteceu nesta quarta-feira (04), na sede
da Feeb RJ/ES, no Rio de Janeiro. A pesquisa foi realizada pelo Dr. Paulo Roberto
Kaufmann, médico do Trabalho, mestre em
sociologia do trabalho e assessor de saúde
do Trabalho do Sindicato dos Bancários de
São Paulo.
Dos 127 avaliadores da Caixa que responderam o questionário, de um total de

Responsável por tirar mais de 36 milhões de pessoas da pobreza, o Bolsa Família corre sério risco no governo Temer. O
presidente afirmou que o programa continuará enquanto for necessário mantê-lo e
que o sonho é que daqui a alguns anos não
seja mais preciso ter a política pública.
Temer já havia cortado 543 mil benefícios do Bolsa Família. A maior queda em
um único mês do número de beneficiários
pagos pelo programa desde o lançamento,

vulnerável à demissão, se o mesmo tiver
nota abaixo de 3. Absurdo.
Cientes da manobra, os trabalhadores
acabam sendo forçados a mentir na pesquisa para se safar de possíveis demissões,
o que é ótimo para o Santander, que poderá divulgar que a organização é um local
ótimo para se trabalhar e livre de assédio
moral. É muita hipocrisia.
Fonte: SBBA com inforaçoes spbancarios

900 em todo o país, 85% indicaram que
tem transtornos decorrentes da exposição a
produtos químicos, sendo que 45% já possui diagnóstico clínico. As queixas maiores
são de problemas de pele, narinas, olhos e
no aparelho respiratório.
A maioria indicou também que os EPIs
(equipamentos de proteção individual) são
inadequados e 73 % sequer participaram da
confecção do mapa de risco da agência. A
pesquisa foi realizada já que, desde junho de
2016, a Caixa vem ameaçando retirar o pagamento do adicional de insalubridade aos
avaliadores.
Fonte: FEEBBASE

em 2003. Em julho, o número de bolsas
pagas foi de 12.740.640, menor quantidade desde julho de 2010. À época, foram
12.582.844.
O Bolsa Família é um programa de
transferência de renda importante para a
diminuição da pobreza no Brasil e melhoria nas condições sociais dos brasileiros.
Uma política pública referência e acessível
em termos econômicos para países em desenvolvimento. (SBBA)

Os bancos brasileiros, mais uma
vez, figuram entre os maiores e mais
rentáveis do mundo, segundo estudo
da Economatica. Também pudera.
Com as facilidades e privilégios dados
pelo governo Temer, com perdão de dívidas, menor carga tributária, desregulação tarifária e pagamento da rolagem
dos juros da dívida pública, fica explicada à solidez do poderio do sistema
financeiro nacional.
Vamos ao ranking. Entre 466 organizações de 20 países com ativos acima
de US$ 100 bilhões, o Itaú (lucro de
R$ R$ 12,345 bilhões no primeiro semestre) foi o mais rentável do mundo,
o Bradesco (R$ 9,3 bilhões) ficou em
5º, o Banco do Brasil (R$ 5,208 bilhões) em 9º e o Santander em 11º (R$
4,615 bilhões). A rentabilidade neste
caso é a chamada ROE (rentabilidade
sobre o patrimônio).
Já entre os 30 maiores por ativo total, o Itaú figurou na 23ª posição, seguido pelo Banco do Brasil (24º) e Bradesco (28º). Quando o assunto são ações
na bolsa de valores, o Bradesco fica em
3º de maior valorização, Itaú em sétimo
e BB em 10º. Só resultados positivos.
Contratar e valorizar os funcionários
que é bom, nada.
Os bancos brasileiros têm excelente
saúde financeira e muito disso é resultado do excelente trabalho feito pelos
bancários.
No caso do BB, fica claro a força
desse banco público e o erro que está
sendo cometido pelo governo pós-golpe, de reduzir o tamanho dessa instituição fundamental para o desenvolvimento do Brasil.

Fonte: O Bancário
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