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ITAÚ I

Feliz Natal !
Neste Natal, desejamos que a
paz e a harmonia encontrem morada
em todos os corações. Que a
esperança seja um sentimento
constante em cada ser que habita
este planeta.
Desejamos que o amor e a
amizade prevaleçam acima de todas
as coisas materiais. Que as tristezas
ou mágoas, sejam banidas dos
corações, dando lugar apenas ao
carinho. Que todas as dores da alma
encontrem remédio no amor. Que a
dor física, seja amenizada e que Deus
esteja ao lado de todos, dando muita
força, fé e resignação.
Que a solidão seja extinta e no

seu lugar se instale a amizade
verdadeira e o companheirismo. Que
as pessoas procurem olhar mais a
sua volta e não tanto para si mesmo.
Que a humildade e o respeito
residam na alma e no coração de
todos. Que saibamos amar e respeitar
o próximo como a nós mesmos.
Desejamos que estes pedidos
se realizem para todos os bancários
e bancárias de nossa base territorial
e esperamos que todas as conquistas
alcançadas em 2011 sejam mantidas
e ampliadas no ano que se aproxima.
A diretoria do SEEB Passo
Fundo e Região deseja a todos os
bancários
um
Feliz
Natal.

HSBC I

Ato contra as demissões reúne
bancários em Curitiba
Bancários do HSBC de todo o
país realizaram uma manifestações
nesta quarta-feira (21), em Curitiba,
onde fica a sede brasileira do HSBC,
para protestar contra as demissões
e a falta de efetividade nas
negociações específicas com o
banco.
Os dirigentes sindicais se
concentraram
no
Centro
Administrativo do HSBC na Vila

Hauer, que teve a abertura dos portões
retardada.
Apesar do maior número de
desligamentos se concentrarem na
capital paranaense - em 2011
totalizam 650 demissões -, o HSBC
adota como prática em todo o Brasil
descartar seus funcionários com
frequência.
O ato também contou com a
presença ilustre do Papai Noel.

HSBC II

Private do Japão será vendido
O HSBC informou nesta quartafeira (21) que está saindo do setor de
private banking no Japão, na mais
recente de uma série de ações de
grandes bancos globais para
concentrar suas operações, enquanto
tentam lidar com a volatilidade nos
mercados e pressões regulatórias. A
unidade vai ser vendida para o Crédit
Suisse, segundo comunicado
divulgado pelo HSBC.
O banco britânico não informou
o valor da transação, mas disse que
o valor dos ativos brutos incluídos na

venda era de cerca de US$ 2,7 bilhões
no fim de outubro.
A unidade tem foco em
indivíduos de alta renda, com mais de
200 milhões de ienes em ativos.A
venda deve ser concluída em meados
de 2012 e está sujeita a aprovação
das autoridades regulatórias.
O banco britânico está
atualmente sob uma grande
reformulação das suas operações
globais, sob a gestão do executivochefe Stuart Gulliver, que inclui a saída
do setor de varejo em alguns países.

Sindicatos paralisam
agências
Dirigentes sindicais e bancários
denunciaram
as
demissões
imotivadas e as precárias condições
de trabalho no Itaú Unibanco durante
protestos realizados na manhã desta
quarta-feira, dia 21, em todo o país.
O Dia de Luta teve paralisações e
distribuição de panfletos nos locais
de trabalho.
Segundo informações enviadas à
Fetrafi-RS pelos sindicatos,
ocorreram manifestações em Ijuí,
Passo Fundo, Cruz Alta e Porto
Alegre.
ITAÚ II

Protesto denuncia a
falta de pessoal
Em Passo Fundo o protesto
começou logo cedo com diretores do
SEEB se colocando em frente às
agências das ruas Moron e Bento
Gonçalves, que ficaram fechadas o
dia todo.
Além das precárias condições
de trabalho , o Itaú tem oferecido aos
seus funcionários uma rotina de
medo, no que diz respeito às demissões imotivadas.
Quase a totalidade das agências está com défcit de trabalhadores, sobrecarregando os que permanecem trabalhando no banco e os
expondo a riscos dos mais variados,
como o adoecimento, por exemplo.
PIADINHA
A professora pergunta para a
Mariazinha:
-Qual a capital de Sergipe?
-Não sei, professora!
-Eu vou lhe dar uma dica: uma parte
do nome é uma coisa que a gente
come.
-Já sei! Aracajú!
-Isso mesmo! Parabéns!
E o Joãozinho: -Eu pensei que fosse
Cuiabá, professora querida!

