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Assembleia Poupex e Financeiras

Marcha em Brasília por
mais direitos

Nesta quarta-feira (11/11) o Sin-
dicato realiza duas assembleias dis-
tintas, uma dos funcionários da
Poupex (Associação de Poupança e
Empréstimo) e, a outra, dos funci-
onários da BV Financeira. Dois úl-
timos segmentos do ramo financeiro
que ainda restam para fechar Acor-
do Coletivo de Trabalho em 2015.

A assembleia dos trabalhadores
da Poupex será às 14:00h, em pri-

meira convocação, e às 14:30h, em
segunda convocação. Já a dos
Financiários será às 17:00h, em
primeira convocação, e às 17:30h,
em segunda convocação. Em dis-
cussão e deliberação as propostas
das referidas instituições.

Os editais de convocação com a
pauta completa podem ser acessa-
dos nos destaques da página prin-
cipal do Site do Sindicato.

PLR dos privados está sendo paga
Os acordos com os bancários já

foram assinados. Agora, os bancos
pagam os valores relativos à ante-
cipação da PLR (Participação nos
Lucros e Resultados) e às diferen-
ças salariais, das verbas (reajuste
de 10%), e dos vales refeição e ali-
mentação (aumento de 14%), retro-
ativas a 1º de setembro, data base
da categoria.

Caixa e Banco do Brasil já credi-
taram os benefícios na semana pas-
sada. Os bancos privados, fazem o
pagamento nesta semana. Os fun-
cionários do Bradesco receberam a
primeira parcela da PLR e o valor
adicional nesta terça-feira (10/11).
As diferenças e a 13ª cesta alimen-
tação (R$ 491,52) no dia 26.

No Santander, PLR e adicional
serão pagos nesta quinta-feira (12/
11). Já as diferenças, no próximo
dia 19. O Itaú faz o crédito da PLR
e do PCR (Programa Complemen-
tar de Remuneração) na sexta-fei-
ra (13/11). As diferenças também
ficam para o dia 19/11.

O HSBC tem até sexta-feira (13/
11) para pagar a gratificação de R$
3 mil, conquistada durante a cam-
panha salarial, já que a PLR será
irrisória. Serão contemplados os
funcionários entre os níveis 13 e
24, excetuados os níveis de ges-
tão que têm direito a PPR (Próprio
de Remuneração Variável). Segun-
do o banco, 71% dos bancários de-
vem receber o benefício.

Caixa projeta o lucro para a PLR
Empregados da Caixa estão sur-

presos com o valor recebido na pri-
meira parcela da PLR, que neste
ano foi menor do que em 2014.
Cobrada, a direção do banco infor-
mou que o cálculo é feito com base
na projeção do lucro para o ano.

Para 2015, a empresa prevê
lucratividade líquida de R$ 6,9 bi-
lhões. Portanto, menor do que os
R$ 7,1 bilhões de 2014. De qual-
quer forma, é bom os bancários fi-

carem de olho, pois se o ganho for
maior do que o projetado, a corre-
ção virá na segunda parcela da PLR,
ou seja, até 1º de março de 2016.

Vale atentar ainda que alguns
empregados não sentiram a dife-
rença, pois o valor depositado já
inclui o aumento salarial e muitos
receberam promoções por mereci-
mento. No entanto, é bom não se
perder e acompanhar o que real-
mente tem direito a receber.

3º Campeoche dos bancários entra na fase final
Iniciado no dia 08 de setembro e depois de 10 rodadas classificatórias,

completadas nesta terça (10/11), a 3ª edição do Campeonato por ordem
de chegada de futebol dos bancários (Campeoche) terá as semifinais
realizadas na próxima terça (17/11) e, a final, no dia 24/11 ou 27/11.

A competição reúne bancários, dependentes e sócios comunitários
do Campo de Futebol do Sindicato. A classificação dos 28 atletas que
formarão as quatro equipes finalistas, bem como, artilheiros e melhor
goleiro, você confere no site da Entidade.

CCT e acordos já estão
disponíveis no site

Fantasma da privatiza-
ção está de volta

Sob a falsa ótica de que o mo-
delo privatista pode moralizar a
gestão, o Estatuto das Estatais, na
verdade, ameaça o caráter públi-
co de empresas como a Caixa.
Nesta quinta (12/11), acontece de-
bate no Senado sobre o assunto.
A mobilização dos representantes
dos trabalhadores evitou que os
senadores votassem em regime de
urgência o PLS 55/2015, que é um
substitutivo ao PL 167 de 2015,
do senador Tasso Jereissati (PSDB),
e uma referência ao PLS 343, do
ultraconservador, também tucano,
Aécio Neves.

Os bancários que tiverem dú-
vidas sobre a Convenção Coletiva
de Trabalho ou os acordos aditivos
do BB e da Caixa podem acessar o
site do Sindicato e conferir cada
item formalizado com as empre-
sas. Para ter acesso é só clicar nos
respectivos banners no lado direito
da página principal do site:
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Participantes da FBP (Frente
Brasil Popular), coalizão compos-
ta por movimentos sociais, sindi-
catos, partidos políticos e perso-
nalidades devem ocupar a Espla-
nada dos Ministérios, em Brasília,
em marcha pela retomada do de-
senvolvimento, defesa da demo-
cracia, mais direitos e reformas
estruturantes. O ato está marca-
do para esta sexta-feira (13/11).
A manifestação soma-se às ativi-
dades programadas pelo 41º Con-
gresso da União Brasileira dos Es-
tudantes Secundaristas (Ubes), que
acontece entre amanhã e domin-
go, também na capital federal. Ao
contrário do Congresso Nacional,
que tem aprovado projetos retró-
grados, extremamente reacioná-
rios, os movimentos sociais ocu-
pam as ruas para apontar alterna-
tivas que assegurem as conquis-
tas e promovam avanços.


