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SINDICATO

Banco afirma que não haverá
dispensas no Brasil
Na reunião realizada nesta
quinta-feira (4) em São Paulo,
solicitada pelo movimento sindical
para cobrar explicações sobre o
anúncio de demissão de 20% de seus
empregados em todo o mundo, a
direção do HSBC assegurou que não
haverá dispensas no Brasil e que o
banco inglês, pelo contrário, está
criando novos postos de trabalho no
país, onde obteve no primeiro
semestre o seu terceiro maior lucro
global.
Diante disso, os dirigentes
sindicais reivindicaram ao HSBC a
assinatura de acordo que ponha fim
à rotatividade, um dos itens do
emprego decente, tema central da
Campanha Nacional dos Bancários de
2011 aprovada na conferência do
último fim de semana em São Paulo.
A direção da empresa
informou que a notícia sobre as
demissões notícia era resultante de

um trabalho interno da direção
mundial para definir em quais
mercados continuaria atuando e em
que áreas de negócio.
A direção do HSBC disse que,
em relação ao Auto Finance, a carteira
não foi vendida ao Banco
Panamericano e que continuará
atuando no segmento aos seus
correntistas. Quanto ao financiamento
nas lojas, estava encerrando esse tipo
de operação. Com relação ao crédito
imobiliário, ficaram de buscar mais
dados para informar ao movimento
sindical,
porque
disseram
desconhecer quaisquer medidas no
setor.
Os representantes do banco
inglês reafirmaram o teor da nota oficial
do início da semana de que o HSBC
abriu 605 novos postos de trabalho no
primeiro semestre deste ano e está
contratando mil novos gerentes de
relacionamento.

PRIVATIZAÇÃO I

Em Uruguaiana, empresa privada
aumenta tarifa d’água em até 300%
O jornal Cidade, de Uruguaiana,
do dia 28 de julho, estampa em sua
capa a seguinte manchete: “Foz mostra
garras afiadas no primeiro faturamento”.
A manchete se refere à empresa Foz
do Brasil, que assumiu os serviços de
fornecimento de água e saneamento.
O atual prefeito, Sanchotene Felice,
privatizou esses serviços, rompendo o

contrato com a empresa pública
Corsan (Companhia Riograndense de
Saneamento).
Detalhe: para justificar a
privatização, Sanchotene, alardeou que
a tarifa d’água seria reduzida em 14%.
Não foi o que aconteceu, pois muitos
consumidores tiveram aumento de até
300% na tarifa

PRIVATIZAÇÃO II

Os lucros em primeiro lugar
O sucedido na cidade de
Uruguaiana não surpreende. Afinal,
todas as privatizações impingidas ao
povo brasileiro trouxeram aumentos
exponenciais nos preços dos
produtos e tarifas. Veja-se, por
exemplo, os casos da telefonia, da
energia elétrica e do aço.

Ainda há uma infinidade de ingênuos
a acreditarem que as privatizações
são feitas para melhorar a vida do
povo. Porém, o objetivo primeiro das
privatizações e, talvez, único, é o de
abrir espaço para a acumulação de
lucros maiores pelas grandes
empresas privadas.

Reunião da
Diretoria Colegiada
Neste sábado, 6, acontecerá
a reunião mensal da Diretoria
Colegiada do SEEB Passo Fundo e
Região. Com início previsto para às
10h, a reunião terá a seguinte
pauta:1- Campanha Salarial 2011; 2Assessoria Jurídica do SEEB Passo
Fundo ; 3- Festa dos Bancários; 4Assuntos diversos.
Convocamos todos os
diretores do SEEB a participarem
da reunião e lembramos a todos os
bancários de nossa base territorial
que as reuniões da Diretoria
Colegiada são abertas à participação
de toda a categoria.
LEI DAS FILAS

TJ-SP multa BB em
R$ 53,3 mil
O Banco do Brasil foi
condenado pelo Tribunal de Justiça
a pagar multa de R$ 53,3 mil por não
respeitar a Lei da Fila em Rio PretoSP, que prevê tempo máximo de 15
minutos de espera para atendimento
de clientes em agências da cidade.
A decisão, publicada na
quarta-feira (03) no “Diário Oficial”,
relata que o banco não utilizava
senhas para controlar o tempo
máximo para atendimento, que, pela
lei, deve ser de 15 minutos em dias
normais e meia-hora em datas
especiais (o quinto dia útil de cada
mês, vésperas e pós feriados e o 10º
dia de cada mês). A lei está em vigor
desde o ano de 2005.
PIADINHA
Ao avistar uma garota que iria saltar
de uma ponte, um motociclista fortão
lhe pede um beijo. Ela desiste do ato,
aceita o pedido e
lhe beija
ardentemente.
Então, ele pergunta:
- Porque quer se matar?
Nisso, vem a resposta:
-Meus pais não querem que eu me
vista de mulher!

