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DIA DE LUTA EM DEFESA DA CAIXA, AMANHÃ
A resistência contra o desmonte da Caixa
tem de ser permanente. Por isso, as entidades
representativas dos trabalhadores convocaram para amanhã (29) um Dia Nacional de
Luta contra o fatiamento do banco. Mobilizações devem acontecer em todo o país.
Em Itabuna, nossa manifestação será em
frente a Caixa Grapiúna, na Av. Cinquentenário, a partir das 9h.
Embora o leilão da Lotex tenha sido adiado para 5 de fevereiro de 2019, os trabalhadores mantêm estado de alerta. A luta pela manutenção do banco 100% público, essencial
para o país, ganha ainda mais força.
A sociedade, também beneficiada com a atuação da instituição financeira, deve se unir
aos empregados e fazer a defesa da empresa,
que sofre constantes ameaças de privatização
e sucateamento. Um novo programa de desligamento voluntário foi lançado. O objetivo é

reduzir ainda mais o quadro de pessoal.

Mobilização
Durante o Dia Nacional de Luta, serão usados cartazes da campanha “Não tem sentido”,
com os dizeres “Não tem sentido privatizar a
Lotex”, “Não tem sentido fatiar a Caixa”, “Não
tem sentido privatizar a Caixa”, “Não tem sentido enfraquecer a Caixa” e “Não tem sentido
diminuir a Caixa”. Os empregados também
devem tirar fotos e postar nas redes sociais
com as hashtags #NãoTemSentidoPrivatizarALotex e#NãoTemSentidoFatiarACaixa.
Fonte: SBBA

REAJUSTE ABSURDO NO PLANO DE SAÚDE DO SANTANDER
Mesmo com lucro líquido de R$ 8,99
bilhões apenas nos nove primeiros meses
deste ano, o Santander aplica um golpe nos
funcionários como bônus de fim de ano.
Um reajuste que chega a 20% no plano de
saúde dos trabalhadores.
O lucro do Santander é obtido de maneira perversa. Pressionado por metas, bancários se vêem obrigados a trabalhar mais,
para gerar rendimento apenas para os cofres
do banco espanhol. E agora sofrerão com o
reajuste da assistência médica. Um exemplo
da extorsão do reajuste é o Plano Master II
que sai do valor de R$ 68,28 e passa ser cobrado R$ 82,39.
Analisado individualmente, o reajuste
pode parecer pouco para algumas pessoas.
Porém, em um contexto familiar, em que en-

tra cônjuge e filhos como dependentes, se tornam um déficit considerável na renda mensal.
Outro presente de grego do banco para os
funcionários, foi o assédio moral das comemorações de fim de ano. Em comunicado sobre
a festa, o presidente da empresa, Sérgio Rial,
ressalta que “como o resultado fala mais alto”,
apenas os empregados que batem as metas receberão o convite. Todos os outros terão apenas
R$ 100,00 para pequenas celebrações.
Fonte: SBBA

EM REUNIÃO, BB DEFINE MESAS
TEMÁTICAS DO ACORDO

O Banco do Brasil instalou as mesas temáticas previstas no ACT 2018/2020. Entre os temas, saúde e segurança no trabalho, teletrabalho, escritórios digitais
e entidades patrocinadas de bancos incorporados.
Sobre saúde e condições de trabalho, o BB forneceu dados sobre os casos de retorno de licença-saúde
e de retorno ao trabalho, quando ocorreu cancelamento de aposentadoria por invalidez.
A representação dos bancários questionou sobre
os problemas que têm acontecido nos retornos nas
mais diversas bases do país. Para a próxima reunião
de saúde, ficou acertado que será apresentado detalhadamente o programa de retorno ao trabalho dentro do BB.
Na reunião, foi apresentado o programa piloto de
teletrabalho em implementação. A empresa informou a quantidade de funcionários no programa, os
critérios, as áreas envolvidas e os tipos da modalidade.
A Comissão de Empresa ponderou a questão da
segurança no trabalho, ergonomia, jornada de trabalho e, sobretudo, as formas de contato com os funcionários em home office.
Os sindicatos questionaram ainda o modelo de
representação e atuação junto aos funcionários em
teletrabalho, a fim que não fiquem desassistidos.
Sobre a Cassi, foi cobrado do banco o restabelecimento da mesa de negociação. Defesa das estatais
e bancos incorporados também fizeram parte do
debate.
Próximas mesas - A mesas temáticas terão calendário
de reuniões trimestral. A próxima rodada está agendada para o final do mês de fevereiro de 2019.
Fonte: SBBA

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CRISTIANE
Tarde: RICARDO
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