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CEE CAIXA SE REÚNE COM DIREÇÃO DO BANCO NO DIA 24
A Comissão Executiva dos Empregados
da Caixa (CEE/Caixa) se reúne com a direção da Caixa no próximo dia 24, em Brasília. Os principais assuntos da pauta são o
Programa de Desligamento do Empregado
(PDE) e falta de empregados, a verticalização e descomissionamento arbitrário, a qualidade do atendimento do Saúde Caixa, as
baixas condições de trabalho, adoecimento
e suicídios e a busca por uma solução do
Contencioso da Funcef.
A Caixa Econômica Federal anunciou
no dia 22 de fevereiro mais uma etapa do
Programa de Desligamento de Empregados
(PDE). Com a justificativa de reduzir custos
e melhorar o capital financeiro, a instituição precariza as condições de trabalho de
seus empregados, já que pretende desligar
2964 pessoas sem reposição.

Descomissionamento
A CEE/Caixa enviou um ofício à dire-

ção da Caixa, em janeiro, para cobrar o
fim da exigência do Certificação Profissional Anbima - Série 20 (CPA-20) para
empregados que queiram ocupar cargo
de gerente de relacionamento. Anbina
é a Associação Brasileira das Entidades
dos Mercados Financeiro e de Capitais,
uma entidade privada que, como descrito no seu site, fala em nome de instituições como bancos, gestoras, corretoras, distribuidoras e administradoras.
Fonte: SBBA

STJ REDUZ DÍVIDA DO BANCO ITAÚ EM MIL VEZES
Os privilégios para os bancos privados continuam. O Itaú, acusado de contribuir para o superendividamento dos
clientes, teve uma Ação Civil Pública reduzida em mil vezes (de R$ 160 milhões
para R$ 160 mil) pela 4ª Turma do STJ
(Superior Tribunal de Justiça). Descaso
com o povo brasileiro.
O banco cobrava dos clientes de maneira desordenada e arbitrária produtos
como cheque especial e cartão de crédito, contribuindo para piorar a situação
do brasileiro diante da crise, aumentando o número de endividados e o volume
das dívidas.
GOLPISTA - Enquanto a popularidade
de Lula explode depois da prisão ilegal,
a de Moro despenca cada vez mais. O
juiz parcial da Lava Jato foi recebido aos
gritos de “golpista” na PUC (Pontifícia

A absurda concessão do Judiciário ao sistema financeiro, disparadamente o setor mais
lucrativo da economia brasileira, em 2017 obteve ganho de R$ 65 bilhões, acontece em um
momento marcado pelo aumento desenfreado do desemprego, redução da massa salarial,
muita desesperança e grave crise econômica.
Fonte: SBBA

Universidade Católica) do Rio Grande do
Sul. Vale destacar, no Sul, onde o golpismo
se acha imbatível. Não foi no Nordeste, terra
dos “indesejáveis”. Quer dizer, ele está perdendo em casa. A História não perdoa.

NA ELEIÇÃO DA PREVI, VOTE CHAPA 2

Está chegando a hora e os bancários devem eleger a melhor chapa para a Previ. O Sindicato apoia a
Chapa 2 que, entre as propostas tem o compromisso
de trabalhar para levar a educação previdenciária e
financeira ao associado para permitir o melhor gerenciamento do perfil de investimento a partir do
perfil de investidor.

O CAPITAL AVANÇA CONTRA A CLASSE
TRABALHADORA
Em visita ao Brasil, o estrategista de centrais
sindicais, norte-americano Stephen Lerner, debateu
sobre as conjunturas políticas do Brasil e Estados
Unidos, levantando questionamentos sobre o avanço do capital contra os trabalhadores. Segundo o
estudioso, tudo pode piorar.
O sindicalista reitera que os sindicatos devem ser
os protagonistas na luta em defesa dos direitos. Mas,
para isso, precisam estar fortes, ou seja, ter o apoio
do trabalhador. Uma análise entre a categoria bancária do Brasil e dos EUA ajudam a entender.
Nos Estados Unidos, 99,9% dos trabalhadores
do sistema financeiro não são sindicalizados e pagam por isso. O salário é um pouco maior do que o
de um garçom. Por lá, a profissão tem baixo prestígio
e poucos direitos.
Uma realidade bem diferente do Brasil, onde a
categoria é referência. Graças à organização dos trabalhadores em torno dos sindicatos, os bancários
garantiram importantes conquistas, a exemplo da
PLR. (SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: VALTER
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VERSO CULTURAL
FINAL DA COPA DOS BABAS
Amanhã a bola vai rolar no gramado do Clube dos bancários.
Serão realizadas as duas semi-finais da copa e, logo após, a grande
final. Confira a programação:
1ª - Associação do Gordo x Associação AABSC (9h)
2ª - Associação Amigos do Baba x Associação de Salomão (9h30).
A Grande final será às 11h. Logo após, haverá confraternização com
som ao vivo!
Venha e torça pelo seu time!

TA NA REDE

HUMOR
No consultório, o oculista fazia os exames de rotina:
- O que está escrito aqui?
E o paciente responde:
- Não sei.
O médico aponta para uma palavra com letras maiores:
- E agora? O que está escrito aqui?
Ele se esforçou, mas não conseguiu ler nada. O médico aponta então para a palavra com as maiores letras e
pergunta:
- O que está escrito aqui?
- Ainda não sei - responde o paciente.
- Bom, só tem um jeito: vamos ter que operar - diz o
médico.
Depois da operação, o paciente pergunta ao médico:
- E agora, doutor? O senhor acha que eu vou conseguir
ler tudo?
- Claro que sim! A operação foi um sucesso!
E o paciente, todo contente:
- Puxa, doutor, como a medicina está avançada. O senhor
acredita que antes da cirurgia eu era analfabeto?

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

* PIG - Partido da Imprensa Golpista

CLASSIFICADOS
- 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.
- Vendo: Peça de Vidro (19mm), 140 x120, ideal para mesa e balcão.
Preço a combinar. Contato: 98106-8259.
- Alugo: Apartamento no Ed. Pedra Da Vitoria, prox. ao shopping, 3
quartos, dependência de empregada, 2 andar, Prédio com piscina, quadra,
sauna e academia. Contato: 73 99105-6769 / Neuza / Alex
- Alugo: Apto. 3/4, banheiro social, sala ampla, copa, cozinha, área de
serviço. End.: Travessa Mariápolis Ferreira, 170, 1° andar, Centro. Valor:
R$ 1.000,00. Contato: Carol: (73) 9144-4055.
- Alugo: Apto. 3/4, sendo uma suíte, duas vagas na garagem. End.: Rua
Glicério Lima, nº 165, 3º andar, Zildolândia. Contato: Ednaldo Botelho
(73) 99988-4264.
- Alugo/Vendo: Apartamento no prédio Marcela, situado à Rua Glicério Lima nº 165 - 3º andar, com 3 quartos sendo uma suite, play graund,
e garagem para dois carros. Contato - 99988-4264 - Ednaldo Botelho.
- Alugo: Apto no Condomínio Residencial Jaçanã, bloco 05, apto 102,
com portaria 24h, garagem, poço artesiano. Valor: R$ 550,00. Contato:
Marcela (73) 99133 9896

Banco

Agência

Data

Lorena Chausse Cordeiro

Itaú

Itabuna

13.04

Huryck Marinho Simões

BB

Buerarema

13.04

Flávio Bittencourt Adorno

BB

Macarani

14.04

Agamenon Pereira dos S. Jr.

Bradesco

Ibicaraí

14.04

Antonio alves Pacheco Neto

BB

Itabuna

14.04

Jurema Farias de O. Santos

CEF

Itabuna

16.04

Cleide da S. M. dos Santos

BNB

Camacan

17.04

Sidnara Leão Gomes Kalid

Bradesco

Itabuna

17.04

Kalian Andrade S. Santos

Bradesco

Ibicaraí

18.04

Everildo Batista dos Santos

Santander

Itabuna

18.04

CEF

Camacan

19.04

Victor Mateus Camargo Silva

Bradesco

Itabuna

19.04

Quintino Silveira Froes

Santander

Itabuna

19.04

Silmara Souza Leal

BB

Itacaré

19.04

Edson Santos Silva

CEF

Aracaju

19.04

Angelica Duarte Alves

CEF

Goias

19.04

Caio Messias Sandes

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (15)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Livia
QUARTA-FEIRA (18)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Uilton

“Lutam melhor os que têm belos sonhos” - Che Guevara

