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TRANSFERÊNCIA ENTRE BANCOS PODE ENTRAR NA HORA

Boa notícia para quem costuma fazer
transferências entre bancos diferentes. O
Banco Central apontou que pretende criar
um sistema para este tipo de transação seja
compensado em menos de 30 segundos até
a conclusão, inclusive nos fins de semana,
feriados e a qualquer hora.
Hoje para que as transferências entre bancos distintos sejam concluídas no mesmo dia
devem ser efetuadas entre 6h30 e 17h nos

dias úteis. Além disso, a tarifa aplicada sobre
a operação pode chegar a R$ 143,25, segundo
o BC.
Apesar de ainda não ter valores definidos, a
expectativa é de que com todos os bancos conectados pela nova plataforma as transações
entre contas correntes, de pagamento ou poupança sejam menores.
Com isto, pretende atender às constantes
mudanças na relação dos clientes com os serviços e, para dar certo, os pagamentos instantâneos dependem da tecnologia e da aceitação
dos consumidores. Os clientes exigem e precisam de mais eficiência dos bancos. Justo. Os
lucros altíssimos dão suporte para o emprego
de tecnologia. (SBBA)

REFORMA DA PREVIDÊNCIA IGNORA DÍVIDA DE EMPRESAS
A proposta da reforma da Previdência onera somente os trabalhadores. Enquanto propõe que o brasileiro trabalhe por mais tempo
para se aposentar, ignora os R$ 426 bilhões
que não são repassados pelas empresas ao
INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
A inadimplência das empresas equivale
a três vezes o chamado déficit da Previdência em 2016. Os números, levantados pela
PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), não são levados em conta na reforma de Michel Temer e nem existe nenhuma
proposta de pagamento da dívida no novo
governo de Jair Bolsonaro.
A concentração da divida está nas mãos de
poucas empresas que estão ativas. Somente
3% das companhias respondem por mais de
63% da dívida previdenciária. E contra a desculpa de que grande parte das organizações
foram extintas, a PGFN estudou e classificou

as 32.224 empresas que mais devem e constatou que apenas 18% foram desfeitas. A grande maioria, ou 82%, são ativas.
Segundo a Procuradoria, nem toda a dívida pode ser recuperada. Grandes companhias falidas há anos estão no topo da lista
de devedores, como as aéreas Varig e Vasp.
É provável que quase 60% do valor devido
nunca chegue aos cofres do INSS – ou porque são de empresas falidas, em processo de
falência, tradicionais sonegadoras ou laranjas.
Fonte: SBBA

BANCADA SINDICAL REDUZ. OS
DESAFIOS SÃO MAIORES

Os desafios são enormes para o próximo ano.
Na legislatura, que tem início em 1º de fevereiro
de 2019, os trabalhadores terão menos representantes e defensores do que na que termina em
2018. Segundo o Diap (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), a bancada sindical
terá somente 33 representantes na Câmara Federal. São 18 a menos.
Dos 33 representantes, 27 são reeleitos e somente seis são novos. O PT é o partido com mais
membros na bancada (18). Depois, aparecem o
PCdoB (4); PSB (3) e PDT, Pode, PR, PSL, PSol e
SDD, com um integrante cada.
Em 2014, a bancada sindical já havia sofrido
um desfalque. O número de parlamentares caiu
de 83 para 51 membros. Um enfraquecimento na
luta em defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, aposentados e servidores públicos no
Congresso Nacional.
A bancada também é responsável por intermediar demandas e mediar conflitos com o governo
e/ou patrões. Por isso, a redução no quantitativo
preocupa, sobretudo, diante do quadro que se desenha para 2019.
Infelizmente, a maioria dos trabalhadores brasileiros tem preferido eleger os representantes
do capital (empresários, profissionais liberais e
pastores) para representá-los, isto é, votam nos
inimigos de classe, a despeito dos seus interesses
e direitos. Como diria Robin: “Santa Ignorância
Política!”.
“Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências” - Pablo Neruda
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: AMAURY
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