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CAIXA CONHECE DADOS SOBRE A SAÚDE DOS BANCÁRIOS
Pesquisa realizada com os empregados
da Caixa constatou que 1/3 dos bancários
teve problemas de saúde relacionados ao
trabalho nos últimos 12 meses. A sobrecarga e o modelo de gestão que estimula
o assédio moral agravam o problema. Em
60,5% dos casos, os funcionários tiveram
doenças psicológicas causadas por estresse.
Com os dados da pesquisa Saúde do
Trabalhador da Caixa 2018, representantes dos trabalhadores da instituição
levaram propostas para melhorar as condições de saúde à presidência do banco,
na semana passada. Foram cobradas medidas concretas, a exemplo da contratação de empregados, realização de oficina
conjunta conduzida por especialistas para

diagnosticar os problemas e traçar ações de promoção e prevenção para saúde mental, dentre
outros pontos.
Para o movimento sindical, a Caixa deve rever
urgente as práticas de gestão e perceber o quanto
a própria produtividade impacta negativamente
na saúde. Como a cobrança para bater metas é
uma prática comum na Caixa, a preocupação é
ainda maior porque muitos empregados sofrem
em silêncio com medo de demonstrar o sofrimento e perder as funções. (SBBA)

BOLETO VENCIDO PODE SER PAGO EM TODOS DOS BANCOS
Desde o último sábado (27), quem tem
boleto vencido com valor acima de R$
1,00 pode pagá-lo em qualquer banco.
Mas, para isto, o documento deve estar
registrado na nova plataforma de cobrança da Febraban (Federação Brasileira de
Bancos).
Se a agência estiver fechada no fim de
semana, o consumidor poderá pagar os
boletos em caixas eletrônicos, terminais
de autoatendimento 24 horas, apps e sites
de bancos e o pagamento será compensado no próximo dia útil.
A intenção do sistema, segundo a Febraban, é amenizar o risco de erro no cálculo
de multas e encargos. Nele devem constar todas as informações do documento,
como o CPF ou CNPJ do emissor e do pagador, data de vencimento, valor e nome.

Os bancos deixaram de receber, desde o
último dia 13, os boletos com valor igual
ou acima de R$ 100,00 que não estavam
cadastrados na base de dados da ferramenta. No caso do cartão de crédito e doações,
as mudanças começam a valer no dia 10 de
novembro.
Caso não esteja cadastrado na base do
novo sistema, o consumidor deve procurar o
emissor do documento para quitar o débito
ou solicitar o cadastramento.
Fonte: SBBA

HORÁRIO DE VERÃO MUDA HORÁRIO
DE AGÊNCIA NO INTERIOR

O horário de abertura e de fechamento das
agências bancárias localizados no interior da Bahia
será antecipado em uma hora a partir do próximo
domingo (04/11), quando começa o Horário de
Verão.
Como o Estado não aderiu à mudança, que
termina em 16 de fevereiro de 2019, o funcionamento será normal nas agências de Salvador e Região Metropolitana. Também não será alterado o
funcionamento dos canais eletrônicos de atendimento, como internet banking, mobile banking e
banco por telefone. (SBBA)

APENAS EDUCAÇÃO NÃO COMBATE
DESIGUALDADE SOCIAL
Pesquisadores levantaram estudo sobre a desigualdade socioeconômica no país e fizeram um
questionamento: é possível reduzir a injustiça com
a educação? A resposta é sim. Mas ao contrário
do que se pensa, o resultado não é percebido de
imediato. Se a partir de 1994, ano do Plano Real,
houvesse um sistema educacional “perfeito” para
todos, a desigualdade no Brasil seria apenas 2%
menor do que é hoje.
Sistema educacional perfeito é aquele em que
todas as crianças e adolescentes estão matriculadas
regularmente, não evadem da escola e após se formar no conseguem emprego. Conforme o IBGE, o
Índice Gini de 2017 no Brasil, responsável por medir a desigualdade a partir da renda foi de 0,549.
O indicador varia de zero a um, quanto mais próximo de zero, mais perto de uma situação ideal de
igualdade.(SBBA)
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: UILTON

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio
(Dir. Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 (Oi); 3026-0084 (Vivo) • Endereço eletrônico: bancariositabuna@
bancariositabuna.com • Página na Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

