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Indecência no sistema financeiro
Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
comprovam. O “PIB” dos bancos
cresceu 2,6% se comparado ao primeiro trimestre de 2013. É muito
dinheiro no bolso dos banqueiros. Mesmo assim, a dívida com
os bancários continua gigante.
O lucro das organizações financeiras, de R$ 60,7 bilhões
em 2013, é maior do que os R$
58,9 bilhões gastos pelo governo federal nas obras de transporte do PAC 2 no mesmo intervalo e que construiu 4.416
km de rodovias, 1.053 km de
ferrovias, concluiu 24 obras em
aeroportos, finalizou 17 obras
em 13 portos e realizou 19 empreendimentos em hidrovias.
Neste ano, a farra vai continuar. Os balanços parciais confirmam. O ganho líquido dos
três maiores bancos privados
(Itaú, Bradesco e Santander)
subiu quase 31% no segundo
trimestre em relação à igual

Assembléia Extraordinária
discute pautas do Santander
hoje
Conforme edital publicado no
último dia 11 de Agosto, o Sindicato convoca a todos os empregados do banco Santander,
sócios e não sócios, da base
territorial deste Sindicato, no
município de Itabuna, para a
Assembleia Geral Extraordinária que se realizará hoje (13) às
18:00, em primeira convocação,
e às 18:30, em segunda convocação, no Auditório do Sindicato
dos Bancários de Itabuna e Região.
Dentre os assuntos a serem discutidos está o acordo coletivo
de trabalho dos empregados, o
Programa de Participação de
Resultados (PPRS) para 2014 e a
proposta dos termos de compromisso BANESPREV e CABESP.

período de 2013 e alcançou os
R$
9,2
bilhões.
A lucratividade é exorbitante e
mostra que é possível atender
as reivindicações da campanha
salarial 2014. A pauta inclui o
reajuste salarial de 12,5%, piso
de R$ 2.979,00 e segurança.
Outro ponto importante é o emprego. Não dá para, mesmo
com os cofres cheios, as empresas cortarem postos de trabalho. No primeiro semestre,
5.331 vagas foram eliminadas.
Fonte: O Bancário

Assembléia Geral amanhã
para eleição de delegados
O Sindicato convoca todos os
bancários e bancárias para Assembléia Geral amanhã (14), às
18h, em primeira convocação,
e as 18h30, em segunda convocação, no Auditório Luís Sena,
para a eleição dos delegados que
irão representar nossa base no 3º
Encontro da Juventude Bancária
da Bahia e Sergipe.
O evento que será realizado
nos dias 23 e 24 deste mês, em
Saubara, recôncavo baiano, tem
como objetivo mobilizar os jovens para a luta dos trabalhadores e incentivar uma maior participação na atividade sindical.
Dentre os palestrantes, o evento
terá a participação do jornalista
Altamiro Borges, presidente do
Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.

Caixa empurra clientes de baixa
renda para lotéricas e amplia insegurança
A Agência Caixa de Notícias, órgão
de divulgação oficial do banco, divulgou no último dia 7 de agosto uma
matéria sobre a importância das lotéricas no atendimento para pessoas
de baixa renda, citando até o termo
“inclusão financeira”. No material, a
Caixa destaca que seus entrevistados
“preferem” ser atendidos pelos correspondentes porque teriam acesso
facilitado.
Ocorre que a Caixa oficializa o que
já é prática nos bancos privados e
no BB, com o BB Mais: empurrando
clientes de baixa renda para fora das
agências bancárias através da ampliação de acesso a serviços nos correspondentes.
A Caixa destaca que no país existem
13.125 casas lotéricas e que o atendimento nestes locais é “mais rápido e
mais fácil”, que o horário estendido
de atendimento “transforma as lotéricas em importante instrumento
de inclusão financeira e de inserção
bancária no Brasil”.
A Caixa só esqueceu de comentar
que as casas lotéricas e os correspondentes bancários Caixa Aqui (que já
são 20 mil em todo o país) não possuem nenhuma medida de segurança
garantidas por lei no acesso às agências bancárias, como a presença de
vigilantes, de porta com detector de
metal e biombos entre os caixas, por
exemplo.
De acordo com dados do Banco
Central, a Caixa possui 3.342 agências bancárias no país.

Fonte: Seeb/Curitiba
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Ronaldo
Tarde: Sônia
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