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BANCOS: LUCROS BILIONÁRIOS E DEMISSÕES
Com a divulgação do lucro da Caixa no
último dia 27/03, os cinco grandes bancos somaram mais de 78 bilhões de lucro. Enquanto
isso, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa eliminaram mais de 26 mil postos
de trabalho e fecharam centenas de agências
nos últimos dois anos.
Só em 2018, já foram eliminados 390 postos de trabalho. O resultado é a migração forçada dos clientes para o atendimento via aplicativos de celular e através da internet. Além
da superexploração para quem continua no
banco.
Citamos a situação da cidade de Ibicaraí,
todas as três agências (BB, Caixa e Bradesco),
atendem com apensa um caixa no guichê,
quando existe a necessidade da substituição

ela é geralmente efetuada por outro
colega que acaba acumulando os dois
serviços. Além disso, no Banco do
Brasil não há substituto para o horário do almoço e os clientes e usuários
são obrigado a buscar outras instituições financeiras.
É a concentração de renda no segmento financeiro ao vivo e em cores.

PARCELA DA PLR DO BNB MAIS MAGRA. DESRESPEITO!
Mais um desrespeito do Banco do Nordeste. A segunda parcela da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) a ser paga aos funcionários será mais magra do que o adiantamento
creditado no fim do ano passado. O valor total
do benefício para os bancários será de R$ 41
milhões. Outros R$ 2 milhões vão para os diretores, totalizando R$ 43 milhões.
Vale destacar que dos R$ 41 milhões, R$
23 milhões foram antecipados. Portanto, agora
apenas R$ 18 milhões serão distribuídos entre
os 7 mil funcionários do banco, o que significa
que cada um recebe, em média, pouco mais de
R$ 2,5 mil. Uma decepção para aqueles que se
dedicam diariamente à empresa.
Segundo a empresa, a queda se deve ao
ajuste de 6,05% do lucro líquido de 2017. Mas,
apenas os trabalhadores vão sentir, pois os diretores terão um benefício bem mais gordo.
Cada um vai colocar no bolso cerca de R$ 250
mil, quase 100 vezes ao que é destinado aos empregados.

O problema maior é que o BNB
sempre rebaixa a Participação nos
Lucros e Resultados. Inclusive, o Sindicato move duas ações sobre a PLR
contra a instituição financeira, que a
cada ano faz um ajuste do lucro operacional e reduz o benefício.
Só para ter ideia do impacto, o resultado do ano passado foi superior a
R$ 1 bilhão. Mas, depois dos ajustes
caiu para menos de R$ 700 milhões.
Não é só isso. A direção do BNB ainda embute os 3% da PLR Social no
percentual já rebaixado, um desrespeito ao acordo coletivo.
Fonte: SBBA

ELEIÇÃO DA FUNCEF: VOTE CHAPA 3
DO PARTICIPANTE

É hora de votar. A eleição da Funcef começa
hoje e os empregados da Caixa devem participar em
peso. Essa é a chance de mudar os rumos do fundo
de pensão e o Sindicato dos Bancários da Bahia está
com a Chapa do Participante.
A atual gestão tem dado muitos prejuízos e os
reflexos são sentidos por todos. Falta transparência
nas ações e a política atende apenas aos interesses
da Caixa - patrocinadora. Exemplos têm de sobra,
como a quebra da paridade no equacionamento do
déficit do REG/Replan Não Saldado.
Entre as chapas que concorrem aos cargos de
diretores e conselheiros, apenas a do Participante
apresenta proposta para o assunto. O compromisso
é anular o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) para que a paridade seja respeitada em todos os
planos da Funcef.

Cadastro
Para votar, os empregados da Caixa precisam se
cadastrar no site da Fundação e fazer uma senha na
área de autoatendimento.
A votação será feita somente pela internet. Portanto, o participante deve acessar o endereço eletrônico www.funcef.com.br, clicar em cadastrar senha,
informar o CPF e a data de nascimento. Depois é só
responder as perguntas de segurança. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: VALTER
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