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NADA DE PRÉ-ACORDO. PROPOSTA DEVE SAIR 1º DE AGOSTO
Assim como no primeiro encontro, a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) não
assinou o pré-acordo para manter a validade
da CCT (Convenção Coletiva de Trabalho),
durante a segunda rodada de negociação
com o Comando Nacional dos Bancários,
ocorrida ontem (12/07), em São Paulo.
Apesar de se negarem a assinar a ultratividade, os bancos aceitaram o calendário
de negociações proposto pelos bancários e
se comprometeram em apresentar uma proposta final para a categoria até o dia 1º de

agosto.
A pauta de reivindicações será discutida
em três datas. Em 19 de julho, entram em
debate as questões de saúde e condições de
trabalho. Emprego é o tema da negociação
que acontece no dia 25. E em 1º de agosto,
as questões econômicas serão abordadas.
Fonte: SBBA

BB E CAIXA NEGOCIAM HOJE
Esta sexta-feira (13/07) será um dia intenso
de negociações com as direções do Banco do
Brasil e da Caixa, em São Paulo. A assinatura de um pré-acordo sobre a ultratividade do
Acordo Coletivo de Trabalho será a prioridade
nos encontros. A mobilização para manter os
direitos até que um novo documento seja firmado com as empresas segue firme.
A Comissão de Empresa dos Funcionários
do BB pretende cobrar propostas que solucionem questões como segurança e saúde do
trabalhador, teletrabalho e escritórios digitais,
ampliação do tempo de pagamento da VCP
(Verba de Caráter Pessoal) e a atualização da
tabela de PIP (Pontuação Individual do Participante) da Previ. A primeira reunião, no último

dia 29, foi considerada positiva, pois a direção da instituição demonstrou interesse
em negociar.
Por ser a primeira rodada de negociação
com a Caixa, a expectativa dos trabalhadores é grande. A instituição foi, entre todos
os bancos, a última a marcar um encontro.
Fonte: SBBA

COELBA DESRESPEITA
CONSUMIDORES
Desde o dia 1º de junho os boletos não são
mais recebidos nas 792 unidades lotéricas do estado, o que tem gerado grande transtorno para os
consumidores de energia elétrica, notadamente,
os mais carentes, que são obrigados a se deslocarem até os poucos correspondentes autorizados.
Apesar da Coelba ter sido notificada pela
Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon) e pelo Ministério Público do
Estado da Bahia (MP-BA) que recomendou o
reestabelecimento “com o máximo de urgência”
do contrato com a Caixa, perdura o total desrespeito.
Recomendação do MP - O MP-BA também recomendou que a Coelba não suspenda o fornecimento de energia para consumidores inadimplentes, nem aplique multas aos usuários que
estejam com faturas atrasadas, em relação ao
período compreendido entre o dia da rescisão
oficial do contrato até o momento em que ele for
restabelecido.
Reajuste - No final de maio, a Coelba informou
que desde novembro de 2017 tentava negociar
com a CEF, sem êxito. Segundo a concessionária,
a CEF apresentou um reajuste de 54% no valor
da tarifa por fatura arrecadada e este aumento
inviabilizou a manutenção do convênio de arrecadação.
A Caixa informou, por meio de nota que era
de interesse do banco manter o recebimento de
todas as contas de arrecadação nas lotéricas, “desde que os valores pagos a título de tarifas sejam
compatíveis com os custos absorvidos pela Caixa
e, para tanto, o banco vem negociando com as
empresas que geram esses boletos para continuidade da arrecadação nos lotéricos”.
O que não pode acontecer é que por conta de
negociação entre a Coelba, empresa controlada
pela espanhola Iberdrola que, como outras distribuidoras de energia elétrica se negam manter
convênio com a Caixa Econômica Federal através
das Lotéricas, prejudique a vida do povo baiano.
*Da redação com informações do
Correio da Bahia
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VERSO CULTURAL
Torneio dos Bancários
Atenção bancários, em comemoração ao Dia do Bancário que é celebrado em Agosto, já estamos organizando
mais um Torneio no nosso Clube.
Organizem suas equipes e fiquem atentos aos dias e
horários das competições que iremos divulgar em breve!
Aguardem!

HUMOR
E o delegado, para o genro da vítima:
- Eu não consigo entender como é que o senhor, ao ver
um homem agredindo a sua sogra, pôde permanecer de
braços cruzados!
O genro responde:
- Pois é, doutor! Eu até que estava com vontade de fazer
alguma coisa, mas...
O delegado interrompe:
- Mas, o que?
Ao que o genro responde:
- Achei que dois caras batendo numa idosa seria muita
covardia!

CLASSIFICADOS
- Vendo: Caminhonete F.1000 (92/93), com motor turbo de fábrica, ar,
vidro elétrico, cor branca. Contato: (73) 98852-2153.
- Alugo: Ap. Jd Vitoria, 3 quartos sendo um suíte, sala, banheiro, cozinha, área de serv e banheiro de serv., garagem. Contato: Nara (73)
99128-5758/Marcos (73) 99153-7883.
- Vendo: Apartamento com ¾, sendo uma suíte, duas salas, copa, cozinha, sala de jantar, banheiro social, duas salas; Terreno com aproximadamente 200m², com escritura individual e garagem para 2 carros.
Rua Ramiro Nunes de Aquino, nº 442-A, bairro Pontalzinho. Contato:
99970-1030.
- Vendo: Casa com ¾, garagem, duas salas, cozinha, banheiro social,
área na frente. Contato: 99125-6585.
- Vendo: Casa com 4/4, com duas suítes, garagem para 4 carros, piscina, dependência de empregada, sauna a vapor, com área na frente e
fundo com 200m², na rua 3, nº15, no loteamento Monte Líbano, bairro
São Roque. Contato: 99184-0884.
- Alugo: Apartamento no Conceição, próximo ao Jardim dos Eucalíptos. Apto. completo com ¾ (1 suíte), sala, cozinha, banheiro, área de
serviço e garagem. 3º andar com interfone e portão eletrônico. Valor:
R$ 850,00. Contato: Júnior Nogueira (73) 99177-7545.
- Vendo - Apartamento com 3/4 (1 suíte), garagem, elevador. Rua Barão do Rio Branco, Centro. Contato: Jonas (Bradesco) - (73) 991128713.
- Vendo - Dois terrenos 14 por 18 (total), na Baixa Fria, no Bairro
Nova Itabuna. Tudo legalizado. Contato: (73) 9132-9932/ 9932-5420
(Bira).

ANIVERSARIANTES
Aniversariante

Banco

Agência

Data

Rafaela Santos D’A F. Lima

CEF

Itabuna

14.07

Niraldo Costa Silva Júnior

Bradesco

Itabuna

14.07

CEF

Jorge Amado

14.07

Bradesco

Itabuna

14.07

Hercilia Vitória L. O. Mateus

CEF

Itabuna

14.07

Sandro dos Santos Afonso

CEF

Itabuna

14.07

Gilson Quinto Leandro Filho

CEF

Camacan

15.07

Valmar Cardoso de Santana

CEF

Itabuna

16.07

Bradesco

Itabuna

17.07

Cloves Nunes da Silva Júnior

BB

Itabuna

17.07

André Marques M. Neto

BB

Itajuípe

17.07

Josivan Ferreira Barbosa

CEF

Quaimadas

17.07

Nandara Costa Carvalho

CEF

Itabuna

18.07

Anderson Viana Amara

Santander

Itabuna

18.07

CEF

Itabuna

18.07

Marcos Alves Silveira
Loupo Gil Sousa Pereira

Livia da Cruz Franco

Raimundo Ferreira Cunha

AGENDA DO CLUBE
DOMINGO (15)
- 7h: Baba dos Bancários
Plantonista: Valter
QUARTA-FEIRA (18)
- 19h: Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão

“Nunca se esquecem as lições aprendidas na dor.” - Provérbio africano

