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HSBC

Banco proibiu seus funcionários de
participarem do dia “Dia do Preto”

O Banco HSBC manipulou o balanço do primeiro semestre de forma
a reduzir drasticamente o valor destinado à PLR. Para protestar contra
essa medida, o movimento sindical
elaborou um calendário de lutas. Duas
atividades aconteceram na semana
passada: paralisações em várias cidades na quarta-feira, 28, e o “Dia do
Preto”, na sexta-feira, 30.
Sabendo desse calendário, a diretoria do banco realizou uma

videoconferência na quinta-feira na
qual proibiu os trabalhadores de participarem do protesto no dia seguinte.
Assédio moral. Não bastasse o ataque à livre manifestação de seus funcionários, o banco ainda “sugeriu” que
eles fossem trabalhar vestidos com
camisetas de times de futebol.
Os bancários do HSBC, porém,
não vão desistir e continuarão pressionando até que a diretoria reveja sua
postura autoritária e discriminatória.

ITAÚ/UNIBANCO - I

Negociação garantiu aumento nos pisos
dos caixas e escriturários do Unibanco
No dia de ontem, aconteceu
mais uma negociação entre as COE
do Itaú/ Unibanco, a Contraf, e a diretoria do banco. Os representantes
dos bancários insistiram novamente
na necessidade de garantir a igualdade de direitos entre os trabalhadores
dos dois bancos na concretização do
processo de fusão. E a negociação
deu bom resultado, pois os pisos dos
caixas e escriturários do Unibanco

vão aumentar para equipararem-se
aos dos trabalhadores de mesmas
funções no Itaú. O salário inicial para
os oriundos do Unibanco passará de
R$ 1.089,49 para R$ 1.156,50, representando um aumento de 6,15%. Já
os caixas passarão a receber R$
1.634,63, um aumento de 6,21% em
relação aos atuais R$ 1.538,98.
O diretor Carlos H Niederauer
participou da negociação de ontem.
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SANTANDER/REAL - I

Audiência na Câmara
de Deputados

Amanhã, às 9 horas, acontece
uma audiência na Câmara de Deputados, em Brasília, em que estará presente o presidente o Santander Brasil, Fábio Barbosa. Para a audiência
foram convidados também membros
das diretorias da Contraf, dos Sindicatos de São Paulo e Porto Alegre, da
Afubesp, da Afabesp e o coordenador
da Comissão Nacional dos Aposentados do Banespa.
SANTANDER/REAL - II

Banco fechou 2.301
postos de trabalho

O balanço do 3º trimestre mostra que o Santander/Real fechou
2.301 postos de trabalho de setembro de 2008 ao mesmo mês deste
ano. O contingente de funcionários
diminuiu 4,2% enquanto que a quantidade de clientes 6,1%. Isto demonstra que a sobrecarga de trabalho cresceu ainda mais. Na audiência na
Câmara, o presidente do banco, Fábio Barbosa, será questionado sobre
esses números.
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ITAÚ/UNIBANCO - II

Proposta de unificação do plano de
saúde também esteve em discussão

Na reunião de ontem, também
foi iniciada a discussão de uma proposta para a unificação do plano de
saúde para os bancários dos dois bancos. Foram estabelecidos alguns
indicativos básicos da proposta, que
deverá ser formatada de forma conjunta entre o banco e o movimento sindical.
Quando finalizada, a proposta
deverá
ser
submetida
às
assembleias, para a apreciação pelos trabalhadores, objetivando a construção de um acordo coletivo sobre o
assunto. Na página do sindicato na
Internet, você pode ler matéria mais
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abrangente sobre o discutido na reunião de ontem quanto ao plano de
saúde.
Outras questões definidas na
reunião de ontem:
1 - Isenção de tarifas aos funcionários - aos oriundos do Unibanco, também será estendida a isenção de tarifas.
2 - Cheque especial - por ser a mais
baixa entre os dois bancos, a taxa de
juros será a praticada pelo Itaú;
3 - Crédito imobiliário - neste caso,
as taxas cobradas seguirão os valores praticados pelo Unibanco, que são
mais baixos.

Reunião da Diretoria
Colegiada

No primeiro sábado deste mês,
7, a partir das 9 horas, será realizada
mais uma reunião ordinária da Diretoria Colegiada do SEEB-Passo Fundo.
A reunião é aberta a toda a categoria e
todos os diretores e diretoras estão
convocados à participação.
PIADINHA
O menino tava roubando jabuticaba no
quintal do vizinho, quando este chega
e grita:
- Seu moleque, ladrão desgraçado,
vou contar pro teu pai!
E o moleque:
- Pode contar. Ele tá aqui no outro
galho!

