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CAIXA INCENTIVA A DESIGUALDADE SALARIAL
A desigualdade na Caixa não para. O
banco anunciou que só vai pagar a remuneração variável denominada de bônus
2017 para o segmento gerencial da empresa. Ou seja, apenas os superintendentes, gerentes e coordenadores receberão
a remuneração. A discriminação atinge
em cheio os trabalhadores que ganham
menos.
Enquanto isso, tesoureiros, avaliadores de penhor, caixas, assistentes, técnicos bancários, que também trabalham
duro para conseguir bons resultados
para a empresa, ganham apenas sobrecarga de trabalho e doenças. Não é justo
que apenas alguns recebam bonificação,
já que é o trabalho de todos os empregados, sem exceção, que traz as conquistas
para a Caixa.
A empresa vai considerar a pontuação obtida no Realiza, sistema de avaliação de resultados das unidades. O valor
da remuneração dos gestores será avaliado a partir das notas do sistema. Com

a medida, o banco aumenta a competitividade entre os empregados, além de
preparar o caminho para a privatização
da Caixa.
O movimento sindical considera
as políticas de Recursos Humanos que
têm o intuito de ampliar a remuneração
ou direitos dos trabalhadores positivas.
Mas, o problema é que o banco implementa diferenciações entre os trabalhadores sem cumprir o PCS (Plano de
Cargos e Salários), PFG (Plano de Funções Gratificadas) e carreira de todos os
profissionais da empresa. (O Bancário)

SANTANDER: AUTORITARISMO E IRRACIONALIDADE
A nota assinada pelo vice-presidente
de Comunicação do Santander, Marcos
Madureira, condenando a livre manifestação dos funcionários contra as medidas
arbitrárias do banco, revela que o poder
econômico não está preocupado nem um
pouco com o bem-estar social. Pelo contrário. Tudo está sob o jugo do capital e
do lucro. Em qualquer democracia do
mundo, a livre manifestação do cidadão
é respeitada. Mas, para o Santander, a
mobilização contra os abusos de poder é
demais. Ao contrário do que diz a nota, o
que causa repúdio são as medidas abusivas
do banco.
O Santander, um dos principais defensores da reforma trabalhista, demitiu
de uma só vez cerca de 200 funcionários,

Devido ao período de final de ano, nosso Boletim Diário permanecerá virtual do dia 26/12 ao dia
02/01/18, quando retornará a distribuição física a
partir do dia 03/01. Acompanhe as principais notícias do Brasil e do mundo através do nosso site: www.
bancariositabuna.com e no Facebook: Bancários Itabuna.
Desejamos a todos (as) um excelente final de ano
e boas festas!

8ª MENTIRA SOBRE A REFORMA
DA PREVIDÊNCIA
Diante da ameaça de aprovação da reforma da Previdência, que prejudica trabalhadores para favorecer o
grande capital, os pedidos de aposentadoria aumentaram. De janeiro a outubro, foram 7,9 milhões de
pedidos de benefícios, um aumento de quase 10% em
relação ao mesmo período do ano passado. Em outubro, a alta foi de 20% na comparação com o mesmo
mês de 2016. Em maio, quando o governo ficou em
xeque diante da gravação entre Temer e o empresário Joesley Batista, da JBS, os pedidos tiveram duas
quedas seguidas, um aumento em agosto e voltaram a
subir em setembro.

muitos, doentes. Ainda alterou o banco
de horas, a data de pagamento dos salários e do 13º, desprezando por completo o acordo coletivo em vigência. Para
completar, reajustou em 20% o valor
do plano de saúde, justamente em um
momento de crise econômica, em que
o brasileiro vê a renda achatar diante
das medidas de austeridade do governo
Temer. (SBBA)
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VERSO CULTURAL
BOAS FESTAS!

HUMOR
Coitado do bom velhinho! ha ha ha

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

CLASSIFICADOS

Agência

BB

Buerarema

22.12

CEF

Itabuna

22.12

BB

Coaraci

23.12

Claudio Sena Fernandes

CEF

Coaraci

23.12

Ady Oliveira Brito

CEF

Bahia

25.12

Bradesco

Itabuna

25.12

Francisco J. dos A. Bomfim

BB

Buerarema

26.12

Eliana Ferreira dos Santos

BNB

Itabuna

26.12

Thales Miralha Vieira

BB

Coaraci

27.12

Marcela Alves Carrijo

BB

Itororó

27.12

Wilson Alves da Silva Jr.

CEF

Itabuna

30.12

Marcio Magno G. de Souza

CEF

Canavieiras

30.12

Alberto Gilberto de Morais

BNB

Aracuari

30.12

Ravi. M. T. de Morais

CEF

Itabuna

31.12

BB

Itabuna

31.12

Emerson C. de Almeida
George dos Santos
Theo Messias Badaró

Daniele Reis de Matos

Alugo: Apto, Rua Getulio Vargas, 36 Terreo (02 Quartos / Garagem) - Conceição Contato: 98874-1641
- Alugo: Apartamento na Av. Nações Unidas, Centro, em frente
a Defensoria Pública, 2/4, sala ampla, cozinha e garagem com portaão eletrônico.
Contato: (73) 8855-7405/ 9119-7059.
- Alugo: Apto, 1/4, Garagem Coberta, Cozinha americana, el
evador, próx. ao Centro de Cultura. Contato: 98896-0892 (Lizete)
- Alugo: apto, 3/4 (1 suíte), no Zildolândia, centro, em frente a
Embasa. Todo reformado e com ambientes pré-moldados. Residencial Maranatá. Duas vagas na garagem. Valor do aluguel R$
1.300,00. Contato: Priscila (73) 98833-0260.
- Alugo: Apto (2º andar), 2/4, cozinha americana, área de luz. Rua
José Bonifácio, nº 143, Bairro Conceição. Contato: 98846-9577.

Banco

Cristiane Ivo Frota Silva

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (24)
- Não haverá baba dos bancários
QUARTA-FEIRA (27)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia

“Use a sua luz, mas diminua o seu brilho” - Lao-Tsé

