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VITÓRIA! REVOGADO AUMENTO DO SAÚDE CAIXA
Uma conquista importante da campanha salarial dos bancários. A Caixa divulgou a revogação do reajuste da assistência
médica dos trabalhadores. Não há dúvidas
de que é fruto da intensa mobilização.
Foi enviando um comunicado às unidades informando que “em cumprimento ao
estabelecido no Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2020, informamos a revogação da CI DEPES/SURBE 001/17 #10”,
que estabelecia o reajuste dos percentuais
da mensalidade do Saúde Caixa.
O banco pretendia passar a conta para
os trabalhadores. A fórmula de custeio
do Saúde Caixa, em que o aumento seria
unilateral, sem qualquer negociação com
a representação dos empregados, não foi

CONFRATERNIZAÇÕES DOS
BANCÁRIOS 2018
Na próxima sexta-feira terá início o período de
confraternizações do Sindicato. Confira abaixo o
calendário e se programem para festejar conosco.

aplicada graças à liminar conquistada pelo movimento sindical.
A revogação ocorreu em decorrência do
ACT (Acordo Coletivo dos Trabalhadores)
2018/2020, que prevê a manutenção dos percentuais, dos valores e da fórmula de custeio do
Saúde Caixa, além da responsabilidade de 100%
dos custos administrativos e 70% dos custos assistenciais para o banco. Os empregados arcam
com 30% dos custos administrativos do plano.

BANCOS PRIVADOS DE OLHO
NOS RECURSOS DO FGTS

Há muito tempo que os bancos privados estão de olho no FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço). A intenção é clara. Tirar a
gestão do benefício dos públicos, em especial
da Caixa, para controlar os recursos.
Interessado nos depósitos judiciais, folhas
de pagamento de determinadas categorias e
a gestão dos recursos do FGTS, Sérgio Rial,
presidente do Santander, defende que o novo
governo trabalhe para a quebra de monopólios nos serviços financeiros. Fato preocupante porque a empresa espanhola se posicionou
contra os brasileiros quando os temas foram
reforma trabalhista e da Previdência e precarização do trabalho. (SBBA)

Sexta - 09/11/18 - Itajuípe
Local: Restaurante Valmir Neres
Atração: Jorge Cardeal
Horário: 20:30
13/11/18 - Itororó
Local: Churrascaria Souza
Atração: Sérgio e Zanza
Horário: 20:30

Fonte: SBBA

SEGURANÇA DEVE
SER CONTRAPARTIDA

Os bancos lucram cada vez mais. Em 2018
não foi diferente. Juntos, as maiores organizações financeiras no país lucraram, até
o terceiro trimestre, R$ 43,32 bilhões. Por
isso é essencial que as empresas invistam em
segurança para evitar fraudes e roubos virtuais, além de proteger a integridade física dos
bancários.
Como segurança é um tema recorrente
de cobrança do movimento sindical, o Itaú
apresentou os investimentos e tecnologias
utilizadas no monitoramento e combate a
todo tipo de ataque e fraude contra os clientes. Os representantes dos funcionários conheceram as formas que os bandidos atacam
os usuários e os mecanismos de guarda ou
dispensa de numerários do banco. (SBBA)

23/11/18 - Camacan
Local: Churrascaria Sal e Brasa
Atração: Claudinha e banda
Horário: 21:00
30/11/18 - Ibicaraí
Local: Clube dos 40
Atração: Silvano e Carla
Horário: 21:00
07/12/18 - Coaraci
Local: AABB
Atração: Banda Nova Era
Horário: 21:00
14/12/18 - Itabuna
Local: AABB
Atração: Banda Boogie Oogie + Dj
Horário: 21:00
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: LIVIA
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