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ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA HOJE
Será realizada no auditório do Sindicado, às
18h, Assembléia Geral Extraordinária, conforme edital publicado no último dia 04, para
deliberar sobre os seguintes assuntos:
1. Autorizar à diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar Convenção Coletiva
de Trabalho, Convenções/Acordos Coletivos
Aditivos, bem como Convenção/Acordos de
PLR e, frustradas as negociações, defenderse e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho,
bem como delegar poderes para tanto;
2. Deliberar sobre aprovação da minuta de
pré-acordo de negociação e minuta de reivindicações da categoria bancária, data-base
1º de setembro, definida na 17ª Conferência
Nacional dos Bancários;
3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada;
4. Outros assuntos de interesse da categoria
profissional.
É muito importante a presença dos bancários
nesta assembléia, pois será discutida a pauta

de reivindicações da campanha salarial que
será entregue amanhã a Federação Nacional
dos Bancos (Fenaban), em São Paulo. Além
do reajuste salarial de 16%, a minuta, que
contém mais de 100 de cláusulas, ainda inclui
PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
de três salários mais R$ 7.246,82, PCCS (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) para todos
os bancários, defesa do emprego, combate às
metas e ao assédio moral e fim da terceirização.
Esperamos a presença de todos!

ECONOMIA - FIQUE DE OLHO

CAMPEONATO INTERNO

SALGADO - Utilizar o cheque especial
é uma saída para quem está apertado. Mas
é bom usar com cautela e, principalmente, em último caso. Os juros são pra lá de
salgados. Em junho, a taxa da modalidade
chegou a 241,3% ao ano. Em maio, o índice era de 232%. Os dados são do Banco
Central. Trocando em miúdos, se o consumidor fizer uma dívida de R$ 1.000,00
no cheque especial, em 12 meses, o débito
salta para R$ 3.413,00.
TARIFAS - Os consumidores brasileiros
devem tomar cuidado para não serem extorquidos pelos bancos. A diferença dos
valores cobrados em serviços e pacotes de
tarifas pode variar até 447,5% de acordo
com o órgão de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). O Banco do Brasil
é o que cobra mais barato na taxa de pagamento de contas com a função crédito,
R$ 4,00. Já o Santander apresenta o maior
valor, R$ 21,90. A operação de câmbio não
escapa da ganância. A mais elevada é a do
Safra e a menor, a do Santander. A variação
entre as duas empresas é de 350%.

Realizado no último sábado (8), no Clube dos Bancários, a 5ª e última rodada do
Campeonato Interno. Confira os resultados
e a tabela de classificação:
Resultados:
Baba da Tarde 1 x 2 Bradesco
Caixa 4 x 1 Baba das Sete
Itabuna 4 x 0 Grapiúna
Classificação:
1º - Bradesco – 13 pontos.
2º - Itabuna – 10 pontos.
3º Caixa – 10 pontos.
4º Baba da Tarde – 07 pontos.
Próximo dia 22/08 será a semi-final e terá
o confronto entre o Itabuna x Caixa e o
Bradesco x Baba da Tarde.

Fonte: O Bancário
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CAIXA IRÁ LICITAR 46% DAS
LOTÉRICAS DO PAÍS
A Caixa inicia no dia 20 de agosto o processo de licitação de quase metade das lotéricas do País. O objetivo do banco é leiloar a licença de funcionamento de 6.104
pontos de atendimento, divididos em blocos de 500.
Na última sexta-feira (7), foram publicadas
as primeiras regras sobre a disputa. No dia
20, haverá um sorteio para definir quais
serão as primeiras agências que serão licitadas.
O primeiro edital será lançado em 22 de
outubro. Os pregões eletrônicos serão realizados nos próximos três anos (quatro por
ano). Vence quem der o maior lance. Os
valores mínimos variam de acordo com a
lotérica e ainda não estão definidos. Os atuais donos de lotéricas poderão participar.
Uma das exigências é que os novos administradores sigam regras de padronização
dos espaços, que devem ficar maiores.
Com a licitação, algumas lotéricas mudam
de lugar, mas o novo ponto terá de ficar
dentro de uma região geográfica (como um
bairro) definida pelo banco.
Os contratos terão 20 anos de duração e
poderão ser prorrogados por igual período.
Na maioria das unidades, o faturamento
mensal varia entre R$ 13 mil e R$ 25 mil,
mas há casos que ultrapassa R$ 60 mil.
Fonte: Folha via Feeb Ba/se
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