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Greve no BNB continua em 10 estados

O

s funcionários do BNB
continuam de braços
cruzados. A greve que atinge
10 dos 11 estados onde o banco
atende, completou nove dias nesta
quarta-feira (08/10). Na Bahia, 61
agências estão fechadas.
A paralisação vai continuar até
que a instituição financeira apresenta
uma proposta. Entre as questões
pendentes, reajuste nos moldes da Caixa, o
PCR (Planos de Cargos e Remuneração) e
ainda os pontos relacionados ao CAMED

BANCÁRIOS DO BNB EM

diretores do Sindicato da Bahia e da
Federação da Bahia e Sergipe foram até
a unidade do Comércio, onde
conversaram com os bancários e os
clientes sobre o movimento.
O diretor da SBBA, Geraldo
Galindo, reafirma que os empregados
querem retomar as negociações. “O
BNB fez um comunicado ameaçando
ajuizar dissídio coletivo caso a greve
não acabe. Os funcionários respondem a
altura e ampliam a mobilização para exigir
negociação”.

GREVE
(plano de saúde) e a CAPEF (Caixa de
Previdência).
Nesta quarta-feira (08/10),

Greve arranca PLR no HSBC Fique Ligad@!!!
HSBC apresentou a proposta de pagamento de R$ 3 mil, sob forma

O

de participação nos resultados (PR), através de uma antecipação de
R$ 2 mil em outubro e R$ 1 mil em fevereiro de 2015. A proposta é
resultado da pressão da greve e das negociações com o banco inglês, uma
vez que a instituição teve prejuízo no balanço do primeiro semestre.
Conforme o modelo de distribuição de lucros, o pagamento aos
trabalhadores ficaria prejudicado.

DESCONTO DE DIAS DA GREVE
Os bancos não poderão descontar os dias de Greve. Pelo acordo, o banco
fará a compensação de uma hora por dia no período de 15 de outubro a
31 de outubro, para quem trabalha seis horas, e uma hora no período
entre 15 de outubro e 7 de novembro, para quem trabalha oito horas.
Portanto senhores gestores, NADA DE DESCONTAR A GREVE NO
SALÁRIO DO BANCÁRIO E NEM NAS HORAS EXTRAS REALIZADAS
ANTES DO MOVIMENTO!
Estaremos de olho e denunciaremos àqueles que descumprirem o
ACORDO!

PSDB NÃO!
Por maioria absoluta de votos [15 a 2], a
Executiva do PSOL decidiu nesta quarta-feira 8
liberar seus filiados e não apoiar qualquer
candidatura no segundo turno; mesmo sem
declarar apoio à candidata Dilma Rousseff,
porém, o partido vai recomendar aos militantes
que não votem no candidato do PSDB, Aécio
Neves.

MERCADANTE X ARMÍNIO
Na esquerda, Aloizio Mercadante, o economista
mais enfático do PT, assume frente econômica
da reeleição; do outro lado, já nomeado
ministro da Fazenda por Aécio Neves, Armínio
Fraga, pelo PSDB, rasga elogios ao modelo do
ex-ministro Antonio Palocci, que brilhou no
governo Lula e caiu no de Dilma Rousseff, para
contar o que pretende fazer: "Não seria muito
diferente, Palocci fez uma belíssima gestão".

CONTADORA DE YOUSSEF
ACUSA A VEJA DE MENTIR
Em depoimento à CPI Mista da Petrobras,
contadora Meire Poza desmente reportagem de
Veja, publicada às vésperas do primeiro turno;
em vários momentos do seu depoimento, ela
frustrou parlamentares, ao sugerir que a
reportagem sobre "malas de dinheiro" pagas a
parlamentares é fantasiosa; "isso é a Veja, não o
que eu disse";

15% de desconto
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