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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EXIGIMOS A CONTRATAÇÃO DE MAIS BANCÁRIOS!
Em 2014, a Caixa contava com 101 mil
bancários, hoje, com apenas 85 mil. Tal
corte de empregados provocou um enorme
acúmulo de serviços e muitos colegas estão
à beira de um ataque de nervos.
Várias agências contam com apenas um
caixa e na sua ausência o tesoureiro ou outro colega, tem que “quebrar o galho”. Denunciamos há pouco tempo a situação da
agência de Ibicaraí com apenas com um caixa e quando, por férias ou outro motivo ele
se ausenta, o substituto não tem substituto.
Noutras palavras, no horário da refeição a
fila pára.
Na agência Rio Cachoeira, que possui
um grande movimento, atualmente, apenas

um caixa (o outro está de férias) garante
o atendimento. Nas horas de sufoco, o
tesoureiro é obrigado a auxiliar. Resultado, acúmulo de serviço, nervosismo e
estrapolação da carga horária.
Esse é o resultado imprimido pelo
governo golpista aos bancos públicos:
desgaste de sua imagem frente aos clientes e superexploração aos bancários.

ASSOCIAÇÃO DE SALOMÃO VENCE 1ª COPA DOS BABAS
Foi realizada na manhã de sábado as
duas semifinais e a grande final da Copa
dos Babas 2018. Os jogos das semis foram disputados e as equipes fizeram
grandes partidas.
Na primeira semifinal, a Associação
AABSC venceu a Associação do Gordo
por 3 a 2. Já na segunda semifinal, a Associação do Salomão bateu a Associação
dos Amigos por 4 a 2.
Na grande final, a equipe campeã foi
a Associação de Salomão, que derrotou
a Associação AABSC por 3 a 1.
O artilheiro da competição foi Diego, da Associação AABSC, com 6 gols,
IMPUNIDADE - No sábado, completou um mês do assassinato político da
vereadora pelo Rio de Janeiro Marielle
Franco (PSOL) e ninguém foi preso até
agora. Também fez uma semana que um

e o prêmio melhor goleiro foi Eduardo, da
Associação Salomão.
“Foi um excelente campeonato com grandes jogos. As equipes estão de parabéns”, declarou Wendel Porto, diretor de esportes do
Sindicato dos Bancários.
Parabéns aos atletas!

agente público, dentro do avião da FAB que
levou Lula para Curitiba (PR), sugeriu aos
colegas jogar o ex-presidente das alturas,
pela janela. O caso foi abafado.
Fonte: SBBA

ELEIÇÃO PREVI NA QUARTA-FEIRA

Os associados da Previ têm uma grande responsabilidade pela frente. Entre os dias 18 e 30 de abril
acontece a eleição para escolher os novos diretores
de Administração e de Planejamento, e representantes dos Conselhos Fiscal, Deliberativo, Consultivos
do Plano 1 e do Previ Futuro. O Sindicato apoia a
Chapa 2 - Previ para os associados.
O funcionário da ativa o Banco do Brasil deve
votar no SisBB. Os aposentados e pensionistas pelo
site ou aplicativo da Previ, terminais de autoatendimento e pelo telefone 0800. Não tem desculpa para
deixar de participar.

SENADO APROVA LEI CONTRA
DISCRIMINAÇÃO SALARIAL
A CAS (Comissão de Assuntos Sociais) do Senado aprovou o projeto de lei que impõe multas e
cria um cadastro negativo com nomes de empresas
autuadas por “discriminação salarial”.
A prática é caracterizada pelo pagamento de menores salários a funcionários negros ou mulheres,
que exerçam funções iguais a de outros empregados.
Pela proposta, assim que a discriminação for
constatada pela fiscalização, automaticamente deverá ser aplicada a multa administrativa à empresa
no valor equivalente a 50% do limite máximo dos
benefícios do Regime Geral da Previdência Social,
hoje R$ 2.882,00 – por empregado discriminado.
O nome da empresa também vai para a “lista
suja” que será divulgada anualmente na internet
com as informações de todas as empresas autuadas
na lei e, em caso de reincidência, a multa dobra.
Fonte: SBBA

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: CHICÃO
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