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CRIMES DO HSBC NA TELINHA DO NETFLIX

A série “Na Rota do Dinheiro Sujo”,
desenvolvida pela gigante do streaming audiovisual Netflix, coloca o dedo na ferida
do HSBC. Um dos episódios do seriado intitulado de “O Banco dos Cartéis” mostra
o envolvimento da organização financeira
britânica com o cartel mexicano, famoso
por pelo tráfico de droga mundial.
Com linguagem documental, a série
centraliza a investigação como os carteis
operacionalizam as transações dentro deste
mundo, ou seja, como é possível lavar dinheiro do tráfico, injetar de maneira ilegal
no sistema financeiro e retorna para os criminosos de forma legal e lícita.
O episódio retrata como uma quantia

de US$ 1 milhão em diversas notas se
dá relativamente tranquila pela fronteira, já que os norte-americanos entram
sem maiores problemas no país latino.
Após entrar em solo mexicano começa a atuação do sistema financeiro,
mostrando como os carteis utilizam o
dinheiro como garantias de empréstimos a bancos menores locais, como
o caso do Bital, comprada pelo HSBC
em 2002 e desde então não supervisiona de perto as movimentações suspeitas do antigo banco.
A Justiça dos Estados Unidos em
2012 condenou o banco a pagar US$
2 bilhões, uma pechincha pela quantidade de dinheiro ilegal que passa pela
instituição. No entanto, ainda não foi
feito nenhum acordo para que houvesse acusação criminal de nenhum dos
envolvidos, com condição do HSBC
melhorar o sistema de investigação.
Fonte: SBBA

REUNIÃO DO COMANDO DOS BANCÁRIOS DIA 28
Os principais sindicatos e federações
da categoria bancária de todo o país vão
se reunir no dia 28 de Fevereiro em São
Paulo, para a segunda reunião do Comando Nacional em 2018.
O encontro que terá a pauta a campanha salarial, terá a presença do presidente da Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe, Hermelino Neto.

Confira o calendário de mobilização:
28 de fevereiro e 20 de março – Reunião do Comando Nacional
4 à 6 de maio - Encontro dos Financiários
18 a 20 de maio - Encontro do BNB,
BANESE, BANRISUL, BANPARÁ, BA-

Fonte: Contraf

NESTES BASA e BMB.
19 e 20 de maio - Conferências Interestadual dos Bancários da Bahia e Sergipe.
07 e 08 de junho - Encontro dos bancos privados
07 e 08 de junho - Conecef e CNFBB.
09 e 10 de junho – 20ª Conferência
Nacional dos Bancários

IMPORTÂNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL

Desde ontem (20), os diretores do Sindicato estão coletando as cartas de autorização a Contribuição Sindical 2018.
Doravante, por força da famigerada Reforma
Trabalhista de Temer, qualquer contribuição do trabalhador ao Sindicato necessita de autorização por
escrito.
Por isso, é necessário o fortalecimento das entidades sindicais, sobretudo, diante dos ataques do
governo aos direitos dos trabalhadores.
Em vigor desde novembro, a nova legislação
trabalhista, aprovada pelo governo Temer, ligado às
elites, impôs o fim da obrigatoriedade do recolhimento da contribuição sindical, que acontece uma
vez no ano e corresponde à remuneração de um dia
de trabalho.
Da arrecadação da contribuição sindical, o Sindicato fica com 60% do valor. A entidade reitera
que a questão não é meramente financeira. Os recursos materializam a luta. A entidade fez, ao longo
dos anos, um alto investimento em infraestrutura e
na mobilização, no intuito de fortalecer a base e o
enfrentamento aos patrões. Entidade forte, categoria forte.
Contamos com a sua consciência de classe!
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: EVERILDO
Tarde: SÔNIA
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