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MOVIMENTO SINDICAL SE UNE CONTRA GOLPE
NA PRÓXIMA QUINTA-FEIRA
A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB) se une a
outras centrais sindicais em uma manifestação nacional que será realizada
na próxima quinta-feira (20) em defesa dos direitos sociais, da liberdade e
da democracia. Está em curso no país
uma trama golpista que tem como
objetivo romper com a legalidade democrática e impor um perigoso retrocesso político, que colocaria em risco
a democracia, os direitos dos trabalhadores e a soberania da nação.
As pautas da manifestação já foram
decididas pelo Fórum de Movimentos
Sociais da Bahia e serão: 1) Contra o
ajuste fiscal! Que os ricos paguem
pela crise!; 2) Fora Cunha: Não às
pautas conservadoras e ao ataque a

DEPUTADOS DEBATEM
EMPREGO NO HSBC
Amanhã, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara Federal, realiza audiência pública para discutir a
situação dos funcionários com a venda do
HSBC Brasil para o Bradesco. Apesar das
direções dos dois bancos terem garantido
que não haverá demissão em massa, a prevenção é necessária e é isto que os bancários
do HSBC estão buscando.

direitos!; 3) A Petrobrás é nossa!.
Já em Itabuna, o movimento sindical
se reúne na tarde de hoje para acertar
os detalhes da manifestação que tem
como objetivo abrir os olhos da população sobre este famigerado golpe.
* Com informações da CTB Bahia

COMANDO SE PREPARA PARA REUNIÃO COM FENABAN
O lucro líquido do BB, Itaú, Bradesco e
Santander, de R$ 34,7 bilhões no primeiro
semestre de 2015, atesta. É possível garantir o emprego e ampliar o quadro de pessoal. E os bancários vão cobrar na mesa de
negociação com a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos), quarta-feira (19).
A discussão começa às 9h, em São Paulo. Amanhã (18), o Comando Nacional se
reúne para traçar as estratégias da rodada
que dá o pontapé inicial às negociações. O
presidente da Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe, Emanoel Souza, participa
dos debates.
A defesa do emprego é prioridade da campanha salarial. Afinal, a situação nas agências é insuportável. Nenhum banco se salva.
Em todos, as filas e a sobrecarga de trabalho
desesperam empregados e clientes.
O estresse para dar conta da demanda reflete na saúde e o nível de adoecimento é
alto. Fator que se agrava com as demissões
imotivadas. Entre janeiro e junho de 2015,
foram cortados 2.795 postos de trabalho.
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Em compensação o lucro cresce. O Itaú
colocou nos cofres nada menos do que R$
11,7 bilhões. O BB não fica atrás e lucrou
R$ 8,8 bilhões. Bradesco vem logo em seguida com R$ 8,7 bilhões e o Santander, R$
5,5 bilhões. A Caixa ainda não divulgou,
por isso, não aparece na lista.
Calendário
O calendário de negociações entre Fenaban
e bancários conta ainda com rodada sobre
saúde nos dias 2 e 3 de setembro, igualdade de oportunidades e tratamento em 9 de
setembro e cláusulas econômicas no dia 16.
Fonte: O Bancário

NA TERCEIRA RODADA DE NEGOCIAÇÃO,
FINANCIÁRIOS REIVINDICAM AUMENTO
DO ADICIONAL DA PLR
A terceira rodada de negociação entre os
financiários e a Federação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimentos (Fenacrefi), realizada no final
da semana passada, em São Paulo, discutiu
um novo modelo de PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) e o adicional do valor
fixo. A PLR adicional foi uma conquista da
campanha salarial do ano passado e hoje
está em 20% do valor fixo da participação.
A Fenacrefi não apresentou propostas,
mas concordou em marcar novas mesas
de discussões do Grupo de Trabalho (GT)
da PLR, composto por representantes dos
trabalhadores e das financeiras. A próxima
rodada de negociação deve ocorrer na segunda quinzena, com data a ser divulgada.
Principais reivindicações da
Campanha Nacional 2015
- Reajuste de 14,2%.
- PLR de R$ 6.337,02.
- Novo modelo de PLR.
- Abrangência do acordo para todo o País.
- Unificação da data-base com bancários
(setembro).
- Fim das metas abusivas.
- Combate ao assédio moral.
- Combate à violência organizacional.
- Combate à terceirização.
- Incorporação dos promotores de crédito.
- Manutenção da Comissão Paritária de
Controle das Condições de Saúde.
Fonte: Feeb Ba/Se

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: ETINGER
Tarde: EVERILDO
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