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SANTANDER LIDERA RANKING DE RECLAMAÇÕES
Segundo o Banco Central, o Santander
liderou o ranking de reclamações contra
instituições financeiras, no terceiro semestre de 2017, com o índice de 41,16. Na segunda posição, o banco Votorantim, que
aparece com (32,05) e em terceiro lugar a
Caixa (31,88).
As reclamações com mais regularidades
estão relacionadas à integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das
operações e serviços. Em seguida, a oferta
ou a prestação de informação de forma inadequada sobre produtos e serviços.
A lista ainda conta com o Bradesco
(23,99), Banco do Brasil (22,00), Itaú
(17,20), Banrisul (15,97), Midway (5,74),
Pernambucanas (4,34) e Banco do Nordeste

(0,32).
O cálculo para chegar ao ranking é
feito com base no número de reclamações consideradas precedentes, dividido
pelo número de clientes da instituição,
multiplicado por 1.000.000. Quanto
maior o índice, pior a classificação do
banco.
Fonte: O Bancário

NÃO ESQUEÇA, QUINTA TEM ASSEMBLEIA NO
SINDICATO
Os bancários e bancárias de Itabuna
e região devem anotar na agenda para
não esquecer uma data importante.
A assembleia geral extraordinária
marcada para a próxima quinta-feira
(19), às 18h, no auditório da entidade,
tratará de um assunto necessário ao
andamento da categoria na região, pois
visa deliberar sobre a proibição ou não
do Sindicato firmar com os bancos e
demais empresas qualquer forma de
negociação visando dar cumprimento
ao artigo 507-B da CLT com redação da
Lei 13467/17 que estabelece a quitação

anual de obrigações trabalhistas perante a
entidade; além de tratar sobre outros assuntos de interesse da categoria.
Por isso, convocamos a presença de toda
a categoria neste dia e horário no auditório
do Sindicato.

RUMOS - A menos que ocorra alguma manobra para adiamento, o Congresso Nacional
tem pela frente, esta semana, duas decisões
importantes para os rumos da democracia no
Brasil. Hoje, o Senado vota a cassação do mandato do senador Aécio Neves (PSDB-MG),

enquanto a Câmara Federal define,
até sexta-feira, o futuro do presidente
Temer perante a segunda denúncia da
PGR, que o tacha de chefe de quadrilha. São grandes as chances de os dois
se salvarem. Lamentavelmente. (SBBA)

ITAÚ DEMITE MAIS UM

Os bancários mais antigos e mais experientes do
Itaú continuam sendo vítimas da rotatividade no
setor bancário. Depois de dedicar tanto tempo de
casa e envelhecer na empresa, os trabalhadores são
simplesmente descartados por outros mais jovens e,
evidente, com menores salários.
A prática da rotatividade é ainda mais absurda
no Itaú porque a organização é a que mais lucra
no país. Foram mais de R$ 12,345 bilhões para os
banqueiros aliados à família Setúbal só no primeiro
semestre de 2017.
Em Itabuna, uma colega com mais de 31 anos de
dedicação e eficiência foi despedida sumariamente
na semana passada. Como sempre, sem justificativa.
Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander fecharam 7.347 postos de trabalho, juntos. A Caixa
extinguiu outros 6.845, decorrentes do PDVE (Plano de Desligamento Voluntário Extraordinário). Os
dados são do Caged (Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados).
O levantamento mostra ainda que a rotatividade
e a terceirização ditam o ritmo da ganância dos banqueiros. A maioria das demissões é de bancário com
maior salário e mais tempo de casa.
Dos bancários que saíram, mais de 80% (11.614)
figuram na faixa etária de 50 a 64 anos e têm remuneração superior à dos admitidos. São pessoas
que dedicaram boa parte da vida ao crescimento do
banco que estão sendo descartadas. O capital não
respeita ninguém!
*Com informações SBBA
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: PAULINHO
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DEZOITO DE OUTUBRO: DIA DE LUTA EM DEFESA DA CAIXA E DOS PARTICIPANTES DA FUNCEF
A ameaça de abertura de capital da Caixa Econômica Federal, como tem alertado o movimento
nacional dos empregados do banco e noticiado
a imprensa, será um dos temas do Dia Nacional
de Luta, na próxima quarta-feira (18). Em todo o
país, entidades como Fenae, Apcefs, centrais sindicais, Contraf, federações e sindicatos de bancários vão mobilizar trabalhadores e sociedade em
defesa da manutenção do banco 100% público.
Em Itabuna, haverá manifestação em frente a
Agência Grapiúna da Caixa Econômica (Av. Cinquentenário), a partir das 9h30. Convocamos a todos os funcionários
da entidade para participar conosco deste movimento em defesa da Caixa e da Funcef.
O presidente da Fenae, Jair Pedro Ferreira, garante que a luta contra a privatização da Caixa será intensificada. O
projeto do governo Temer para fatiar e entregar setores do banco para a iniciativa privada está mais claro e a cada dia.
Por isso, o envolvimento de todos os brasileiros é urgente, só assim vamos evitar a entrega do nosso patrimônio. Foi
com esse objetivo que lançamos, no início do mês, a campanha ‘Defenda a Caixa você também’”, afirma.
Tuitaço - No Dia de Luta, serão realizados três tuitaços com #DefendaACaixaVocêTambém. De 8h às 9h, das 17h
às 18h e das 20h às 21h, o objetivo é mobilizar todo o país com postagens, no Twitter e no Facebook, com a hashtag
da campanha. “Queremos colocar nossa luta entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, mostrando a força
que temos e angariando mais apoio para essa dura batalha em prol da Caixa 100% pública”, acrescenta Jair Ferreira.
Funcef - A Funcef é uma referência importante da luta dos empregados da Caixa pelo direito a uma aposentadoria
decente. É justamente com o propósito de reafirmar esse cenário que o 18 de outubro também será Dia de Luta em
defesa dos participantes da Fundação. A iniciativa do protesto também é da Fenae, Apcefs, Contraf/CUT, sindicatos
de bancários e centrais sindicais como a CUT, CTB, Intersindical e Conlutas.
A ideia é realizar uma grande mobilização, de modo a reivindicar o imediato pagamento do contencioso judicial e
protestar contra o PLP 268/16, cobrando ainda a incorporação do REB pelo Novo Plano, o fim do voto de Minerva,
a preservação da paridade no equacionamento do REG/Replan Não Saldado e a manutenção do Fundo de Revisão
de Benefícios (FRB) e do Fundo de Acumulação de Benefícios (FAB).
Uma das ações será intensificar a coleta de mais assinaturas do abaixo-assinado que exige do banco a solução para o
contencioso, o maior fator de deficit nos planos da Fundação. Mais de 10 mil já aderiram à versão eletrônica. “Na busca por uma solução, é fundamental que os empregados da Caixa, os da ativa e os aposentados, participem de todas as
ações desenvolvidas pelas entidades representativas em defesa da Fundação e dos direitos dos participantes dos planos
de benefícios”, diz Jair Ferreira, presidente da Fenae.
Em relação ao PLP 268/16, que tramita na Câmara dos Deputados, a luta é contra a proposta de alteração na Lei
Complementar 108 para redução da presença dos trabalhadores na gestão dos fundos de pensão. No Dia de Luta,
como parte da necessidade de reforçar a democratização da previdência complementar no país, a mobilização visa
ainda protestar contra a tentativa de eliminar a eleição de diretores e conselheiros das entidades patrocinadas por
empresas e órgãos públicos. A luta também é para contrapor-se a eventual redução a um terço da representação dos
participantes nos Conselhos Deliberativo e Fiscal dos fundos de pensão.
“O Dia Nacional de Luta será um importante ato em defesa da Funcef e do patrimônio dos participantes. A reversão
do deficit e a retomada do equilíbrio dos planos tem relação direta com a busca de solução para problemas estruturais
como o contencioso”, esclarece Fabiana Matheus, diretora de Saúde e Previdência da Fenae. Segundo ela, também é
preciso barrar retrocessos no que diz respeito à democratização da gestão do fundo de pensão. (Fenae.)

