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CAIXA: REDUÇÃO DE PESSOAL TENDE A
AUMENTAR CASOS DE ADOECIMENTOS
A Caixa Econômica Federal emitiu na
semana passada um comunicado interno
avisando seus empregados da Reabertura do
Programa de Desligamento de Empregado
(PDE). O objetivo é desligar até 1.626 empregados.
Segundo o comunicado, o PDE tem o objetivo de dar suporte financeiro aos empregados que queiram se desligar do banco. Quem
tiver interesse deve aderir ao programa entre
os dias 26 e 30 de novembro, mas o banco
tem a prerrogativa de aceitar, ou não, o pedido.
A pesquisa “Saúde do Trabalhador da Caixa”, realizada pela FSB Pesquisas, entre os
dias 2 e 30 de maio de 2018, a pedido da
Federação Nacional dos Associados da Caixa
Econômica Federal (Fenae), constatou que
um em cada três empregados da Caixa teve
algum problema de saúde relacionado ao tra-

balho nos últimos 12 meses. As doenças psicológicas e causadas por estresse representam
60,5% dos casos.
A falta de empregado já é um problema
gravíssimo na Caixa e tende a piorar o adoecimento dos bancários. O número de afastamentos do trabalho para tratamento de saúde
e o de pessoas que trabalham mesmo estando
doentes chega a níveis alarmantes. É urgente
a contratação de novos empregados. O banco,
porém, segue na contramão e faz esse movimento para reduzir ainda mais o número de
trabalhadores. (Contraf)

NO QUESITO INTERESSE SOCIAL, BANCOS SÃO REPROVADOS
Lucrar sem dar nada em troca. Este deveria ser
o lema do sistema financeiro brasileiro. Quando
avaliados em práticas e políticas adotadas pelos
bancos em 18 temas de interesse social, as nove
maiores empresas do Brasil ficaram com notas
abaixo de cinco em uma pontuação de zero a 10.
Absurdo.
especialmente, armas, as notícias não são
A nota final do Guia dos Bancos Responsáveis boas. Com exceção do Santanter e do Sa2018 foi 4,3 para o BNDES, 3,5 para o Santander, fra, os demais bancos ficaram com nota
3,3 para Caixa e Itaú, BB (3,2), Bradesco (3,0), zero. No item, é avaliado o financiamento
Votorantim (2,4), Safra (2,1) e BTG Pactual (2,0). ou investimento em empresas envolvidas
O resultado do estudo do Idec (Instituto Brasilei- na produção, manutenção e distribuição
ro de Defesa do Consumidor) demonstra que as de minas terrestres, munições de fragmenpolíticas adotadas pelas empresas estão longe do tação e armas biológicas, químicas ou nuideal.
cleares.
Sobre mudanças climáticas, setor imobiliário e,
Fonte: SBBA

NOVA PROPOSTA É ENTREGUE AO BB
SOBRE O CASSI

A representação dos trabalhadores encaminhou à
diretoria do Banco do Brasil uma proposta que busca solução para a sustentabilidade da Cassi. O documento mantém as contribuições normais de 3%
para os associados e 4,5% para a instituição, não cria
novas formas de contribuição por dependente ou faixa etária e conserva o modelo de governança paritária
sem voto de minerva.
A proposta, criada por um Grupo de Trabalho,
formado por entidades representativas signatárias do
Memorando de Entendimentos 2016 e entidades que
não participam da mesa de negociações, também cria
aportes e contribuições adicionais de 2019 a 2023, na
proporção de 40 para os associados e 60 para o BB.
O GT elaborou uma proposta de forma consensual entre os representantes das entidades participantes, diante da necessidade premente na busca de alternativas de modelo de custeio, governança e gestão,
e considerando o resultado da recente consulta de
alteração estatutária. (SBBA)

HOMENAGEM - Dirigentes dos Sindicatos filiados foram homenageados na solenidade em
comemoração aos 50 anos da Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe. Jorge Barbosa de Jesus,
presidente do Sindicato, representou a entidade
no evento que foi realizado na Assembleia Legislativa da Bahia, em Salvador.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: LIVIA
Tarde: EVERILDO
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