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Na 4ª rodada de negociações, banqueiros
não apresentaram contraproposta
A quarta rodada de
negociações com a Fenaban,
iniciada na quarta-feira, terminou
ontem sem que os banqueiros
apresentassem sua contraproposta
para fechamento de um novo acordo.
A reunião discutiu as cláusulas
relativas à remuneração: reajuste
salarial, PLR, vale e cesta
alimentação, entre outras. Os

negociadores da Fenaban disseram
apenas que vão discutir as
reivindicações com as diretorias dos
bancos e que será apresentada uma
proposta global na próxima semana,
provavelmente, na sexta-feira, 19.
Na página do SEEB-PF na
Internet, podem ser lidas matérias
sobre essa quarta rodada de
negociações com a Fenaban.

HSBC

Banco é condenado por espionar
empregados afastados por doença
O Tribunal Regional do
Trabalho do Paraná condenou o HSBC
a pagar R$ 2 milhões a título de danos
morais coletivos. O banco ingês foi
acusado de espionar a vida privada de
152 trabalhadores que estavam
afastados do trabalho por doença.
O TRT teve acesso a
documentos que comprovam a
contratação, pelo banco, da empresa
Centro de Inteligência Empresarial. Tal
empresa tinha a tarefa de seguir os
trabalhadores em suas residências e

pela cidade com o fim de reunir
eventuais provas de que eles
executavam outras atividades durante
o período de afastamento pelo INSS.
Em sua defesa, o HSBC
alegou que sua iniciativa deveu-se à
preocupação que tinha com possíveis
fraudes à Previdência. Dá para
acredtiar nisso? O TRT impôs uma
multa de R$ 500 mil para cada nova
investigação que o banco venha
realizar. O HSBC ainda pode recorrer
da decisão.

ARGENTINA

Como o país conseguiu recursos para
investir na construção de um satélite
No C&N anterior, fizemos a
seguinte pergunta: Será que um país
falido conseguiria fabricar um satélite
de tecnologia sofisticada - e veja bem,
somente com seus próprios recursos?
A resposta está na atitude do
governo argentino, de Nestor Kirchner,
apoiada pela sua sucessora, Cristina
Kirchner. Nestor resolveu peitar os
sanguessugas da dívida externa,
dívida em sua maior parte ilegítima,
obrigando-os a renegociar os
pagamentos da mesma. “Depois de
rodadas [de negociação] em 2005 e
2010, 92% deles [credores] aceitaram,
pelas bases do acordo, receber 35%

do valor original”, nos contou, de uma
forma mais resumida, o jornalista e
historiador Juremir Machado da Silva,
em sua coluna no jornal Correio do
Povo de 27/06/2014.
Por sua vez, no texto O
jornalismo abutre, o jornalista Saul
Leblon traz mais dados, faz excelente
reflexão sobre as implicações da
disputa Argentina versus Fundos
Abutres e afirma: “Nestor destinou a
receita remanescente a programas
sociais e de investimento”. Vale a
pena ler o texto de Leblon. Para tanto,
acesse http://www.cartamaior.com.br/
?/Editorial/O-jornalismo-abutre/31263.

SOLIDARIEDADE

Apoie a APACE
Reforçamos o convite para que
bancárias e bancários levem seu apoio
à Associação Passofundense de
Cegos (APACE). O Cachorro Quente
da APACE acontece amanhã, 13, das
11 às 14 horas. Mais informações pelo
telefone 3584-1211.
SINDICATO

Futebol: amanhã
começa o campeonato
O 2º Campeonato de Futebol
Society dos Bancários começa
amanhã, 13, às 9 horas, no Dalbosco
Futebol Society. Serão quatro partidas:
9:00h - Bradesco C x Bradesco A;
9:50h - Santander x Itaú;
10:40h - CEF-Passo Fundo x Banrisul;
11:30h - Bradesco B x CEF Tapejara.
Prestigie! Para além da
disputa e da competição, serão
momentos
importantes
de
confraternização de toda a categoria.
BANRISUL

Sobre a primeira
reunião de negociação
A primeira reunião de
negociação com o Banrisul foi
realizada na tarde de ontem. O
encontro não chegou a discutir a pauta
específica; apenas definiu o calendário
das discussões, que terá três reuniões
para cobrir toda a pauta. Conforme o
Comando
Nacional
dos
Banrisulenses, para ganhar tempo o
banco queria estender as discussões
por quatro reuniões, mas acabou
cedendo e aceitando somente três. O
calendário é o seguinte:
17 e 18/09 - saúde, condições de
trabalho, segurança e Cabergs;
24 e 25/09 - democratização do
Banrisul e trabalho de terceiros;
1º e 02/10 - valorização profissional,
prêmios, auxílios e Plano de Carreira.
PIADINHA
Por que o anão não pode lutar boxe?
R: Porque só dá golpe baixo.

