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HSBC

Negociação sinalizou avanços
Para a Contraf, porém, banco pode e deve ir além do que já ofereceu
Na quarta-feira, 31/08, foi
realizada a segunda reunião de
negociação da pauta específica dos
funcionários do HSBC. A reunião trouxe
alguns pequenos avanços nos
seguintes pontos:
a) A bolsa educacional passará a valer
R$ 460,00 em janeiro de 2014 e o
número de bolsistas aumentará de
1.100 para 1.300 bancários;
b) Será formada uma comissão
paritária para discutir o tema saúde e
condições de trabalho;
c) O banco garantiu que não

descontará na PPR os valores pagos
a título de PLR;
d) A área do atendimento (caixas e
retaguarda) não terá mais metas ;
e) Serão mantidas as duas operadoras
de plano de saúde e odontológico;
f) O treinamento interno ocorrerá
somente durante a jornada de trabalho.
Na avaliação da Contraf-CUT,
a negociação foi positiva, mas o
banco pode e deve avançar mais
para além do que já ofereceu. Esta é
a expectativa para a próxima reunião
que acontece no dia 20 de agosto.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Pautas específicas dos funcionários do
BB e da CEF foram entregues no dia 30
Na terça-feira, 30/07, o
Comando Nacional dos Bancários
entregou as pautas específicas dos
funcionários do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal às diretorias
dos dois bancos públicos federais. No
mesmo dia, foram entregues também
as minutas de acordo aos dois bancos.

As reivindicações constantes
das pautas específicas são resultantes
dos congressos dos funcionários do
BB e da CEF realizados no mês de
maio, dos quais participaram centenas
de bancários de todo o país. Tais
pautas podem ser lidas na página do
Sindicato na Internet.

BRADESCO

TST condenou banco a pagar indenização
de R$ 250 mil a bancário portador de LER
O Tribunal Superior do Trabalho
(TST) condenou o Bradesco a indenizar
um bancário da Bahia portador de lesão
por esforço repetitivo (LER). O valor
da indenização é de R$ 250 mil. O
laudo pericial demonstrou que os
problemas dos quais padece o
trabalhador, síndrome do túnel do carpo,
tendinite do supraespinhoso e tendinite

dos flexores do punho, guardam
relação direta com a atividade que ele
desempenhava no banco. Ele era
caixa e acabou ficando incapacitado
para o trabalho e sendo aposentado por
invalidez.
O
Bradesco
interpôs
embargos declaratórios, que estão
pendentes de julgamento.

ITAÚ

Lucro de R$ 7,1 bi e mais demissões
Banco fechou 2.264 postos de trabalho no primeiro semestre
O Itaú lucrou nada menos que
R$ 7,1 bilhões no primeiro semestre de
2013, o segundo maior da história. No
entanto, este lucro enorme não impediu

o banco de demitir trabalhadores. Um
total de 2.264 postos de trabalho foram
fechados pelo Itaú somente de janeiro
a junho deste ano.

TERCEIRIZAÇÃO - I

Mobilização total
contra o PL 4330
No dia 6 de agosto, em Porto
Alegre, os trabalhadores gaúchos
darão sequência a sua mobilização
contra o PL 4330. Naquele dia, serão
realizados atos e manifestações em
frente às entidades empresariais da
capital gaúcha. Como sabemos, o
grande empresariado do país, bancos
incluídos, está fazendo uma grande
pressão para que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) da Câmara dos Deputados
aprove o projeto. Dirigentes do SEEBPF vão participar das manifestações
em POA.
TERCEIRIZAÇÃO - II

Trabalhadores devem
pressionar deputados
Em momentos cruciais como
o que estamos vivendo, na
possibilidade de aprovação do nefasto
PL 4330, os trabalhadores têm que se
utilizar de todas as armas possíveis
na resistência à caça a seus direitos.
E a pressão sobre os parlamentares
envolvidos é uma dessas armas. Por
isso, invocamos bancárias e
bancários a tornarem a enviar
mensagens aos deputados que
compõem a CCJC. O SEEB-PF
estará remetendo, novamente, a
todos os associados da entidade, a
relação de e-mails dos deputados que
fazem parte da referida comissão.
PIADINHA
Por que é que o anão não pode lutar
boxe?
Porque ele dá golpe baixo.

