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BNB cresce 63% no primeiro semestre
No dia em que os funcionários do
BNB se preparam para entregar a
pauta de reivindicações específicas, o
banco divulga lucro líquido surpreendente no primeiro semestre.
O balanço cresceu 63% e alcançou
a marca dos R$ 326 milhões, perto
dos R$ 360 milhões obtidos em todo
o ano de 2013.
A expectativa é animadora e o ganho
pode chegar a R$ 777 milhões até o
fim do ano. Os números mostram que
a instituição financeira pode atender
todas as demandas dos bancários,
inclusive o pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
incidente sobre o balanço anual de
2012.
A empresa se recusa a pagar a diferença. Mas, creditou para os acionistas. O Sindicato dos Bancários da
Bahia ingressou, nesta semana, com
ação judicial para requerer o direito
do trabalhador e o resultado obtido
Direção do Santander já está com a
pauta de reivindicações
A primeira rodada de negociação deve
acontecer no dia 2 de setembro, já que
o banco pediu 15 dias para analisar o
documento. É a primeira vez que as
conversações acontecem concomitantemente às da Fenaban (Federação Nacional dos Bancos).
A minuta, que contém questões econômicas e sociais, pretende atualizar
cláusulas do acordo coletivo aditivo do
Santander à CCT (Convenção Coletiva
de Trabalho), que venceria no próximo
dia 31.
Ontem (14), Durante a entrega, em São
Paulo, ficou acertado que o aditivo será
prorrogado até a próxima renovação.
O diretor da Federação da Bahia e Sergipe, Claudevir Moraes, presente na
entrega, explica que foi acrescentada
na pauta a solicitação de R$ 1 mil a título de antecipação do PPR (Programa
de Participação de Resultados) a ser
pago na primeira parcela da PLR (Participação nos Lucros e Resultados).
Fonte: O Bancário

pelo banco no primeiro semestre é
só uma prova de que o BNB pode
creditar o benefício, que, diga-se
de passagem, não é nenhum favor.
Dados - Nos seis primeiros meses de 2014, o BNB realizou 2,2
milhões de operações de crédito,
o que corresponde a R$ 9 bilhões
concedidos em financiamentos.
No FNE (Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste), principal meio de obtenção de recuso,
foram 214 mil operações.
Fonte: Seeb/BA

Caixa Econômica Federal:
caixas sob pressão
Literalmente, os caixas estão
trabalhando sob forte pressão,
tanto dos clientes quanto dos
bancos. Os usuários dos serviços bancários estão sempre a
protestar contra as filas e a exigir mais atenção e celeridade
no atendimento.
Já a administração, controla o
número de autenticações dia a
dia, além de solicitar a venda
de papéis.
As metas e a pressão do atendimento estão provocando
um estado de nervos propício
ao acometimento de doenças
psicológicas. Não é à toa que
faz parte da nossa campanha
salarial a contratação de mais
bancários até totalizar 130 mil
empregados na Caixa, além da
jornada de seis horas para todos.
Vamos à luta!

CTB conclama fortalecimento da
campanha do Plebiscito Popular
Nos dias 9 e 10 de agosto ocorreu no Instituto Cajamar, em São Paulo, a 4ª Plenária Nacional do Plebiscito Popular por
uma Constituinte Exclusiva e Soberana
do Sistema Político. A CTB participou
do evento que contou com a presença de
Luiza Erundina (PSB-SP) e o deputado
estadual Adriano Diogo (PT-SP), além
do ministro-chefe da Secretaria-Geral da
Presidência da República, Gilberto Carvalho.
“Posso lhes assegurar que a presidenta
acompanha com grande interesse e entusiasmo a campanha, pois efetivamente
o sistema político brasileiro não apenas
bloqueia iniciativas do Executivo, como
trava as mudanças estruturais necessárias para o nosso País”, ressaltou Carvalho. Ele comprometeu-se a encaminhar
um pedido de audiência com Dilma para
entrega do resultado do Plebiscito a realizar-se na Semana da Pátria, de 1º a 7 de
setembro. Nestes dias, milhares de brasileiros serão convocados a responder uma
única pergunta: “Você é a favor da convocação de uma constituinte exclusiva e
soberana sobre o sistema político?
( )SIM ( )NÃO.”
“Este é um momento que atende aos
anseios do movimento de junho do ano
passado que teve como principal reivindicação a reforma politica para consolidar a democracia e ter mecanismos de
maior participação popular”, expressou
o secretário de Políticas Sociais da CTB,
Rogério Nunes, que participou das atividades.
Um dos encaminhamentos da Plenária
foi o trabalho conjunto entre Plebiscito
pela Reforma Política e a Campanha para
Expressar a Liberdade através do Projeto de Lei de Iniciativa Popular da Mídia
Democrática (PLIP). Na última terça-feira (12), foi marcado o Dia Nacional de
Lutas pela Constituinte com atividades e
manifestações por todo o Brasil para esquentar os motores em direção à semana
do Plebiscito e a coleta de milhares de
votos. Entre os dias 1º a 7 de setembro,
na semana da pátria, será realizada a mobilização pela coleta de votos.

Fonte: Portal CTB
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Valter
Tarde: Chicão
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