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HSBC

ITAÚ

Banco manterá suspensas as
demissões durante as negociações
Dispensas irregulares serão revistas
Na reunião realizada na sexta- reversão das já feitas e apresentar uma
feira, o HSBC reafirmou o compromisso relação completa dos demitidos.
As informações recebidas pela
assumido no dia anterior, de manter
suspensas as demissões enquanto Contraf dão conta de que houve
durarem as negociações. Uma outra inúmeras demissões irregulares.
reunião foi agendada para a terça-feira, Foram dispensados colegas com
18, às 11 horas. Para essa reunião, os doenças crônicas, afastados por
representantes do banco vão analisar problemas de saúde, em estabilidade
a proposta feita pela Contraf-CUT, de pré-aposentadoria ou que estavem
suspensão de novas demissões, prestes a adquiri-la.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CEF lucrou R$ 5,287 bilhões e abriu
1.882 novos postos de trabalho
Banco ultrapassou o contingente de 100.000 funcionários
A Caixa Econômica Federal Caixa ultrapassou os 100.000
apurou um lucro de R$ 5,287 bilhões funcionários atingindo o número exato
nos primeiros nove meses de 2014. de 100.080.
Ou seja, a Caixa Econômica
E, ao contrário dos demais grandes
bancos brasileiros, que, mesmo Federal dá exemplo e cumpre com
tendo lucros fabulosos vêm fechando sua responsabilidade social.
postos de trabalho, nesse período a Ademais, a CEF também está a agir
CEF contratou 1.882 novos como uma verdadeira empresa
trabalhadores. Com essas novas pública, apoiando o desenvolvimento
contratações, o quadro de pessoal da do povo brasileiro em várias frentes.
MOVIMENTOS SOCIAIS

CUT prossegue o debate sobre
a reforma política
Na sexta-feira, 14, a CUT
disponibilizou mais um texto para que
trabalhadoras e trabalhadores possam
se inteirar sobre o que deve ser
discutido em uma reforma política.
Esta segunda matéria faz uma breve
discussão quanto à proposta de
realização de um plebiscito ou de um
referendo.
O plebiscito, que consultaria o
povo quanto à criação de uma
assembleia constituinte exclusiva e
soberana para formular uma reforma
política, é defendido pela CUT,
sindicatos de trabalhadores e
inúmeros movimentos sociais. O
referendo é defendido pelos partidos

conservadores e a maior parte dos
atuais parlamentares.
Conforme a matéria, “a
proposta de referendo, defendida pelos
partidos conservadores, permitirá que
o Congresso tradicional, com todos os
seus defeitos e limitações, elabore uma
reforma e só depois disso a população
será consultada”. Vagner Freitas,
presidente da CUT, afirma que, se a
população disser sim, no referendo, “a
reforma será no mínimo tímida. Se a
resposta for não, tudo fica como está.
Seria a velha história do ficar ou correr”.
Vale a pena ler a matéria. Para
tanto, acesse www.cut.org.br, seção
notícias/destaque.

Em RO, bancário com
LER foi readmitido
O Tribunal Regional do
Trabalho da 14ª Região condenou o
Itaú a readmitir um bancário portador
de LER sob pena de multa diária. O
colega, que tinha iniciado sua carreira
no banco em junho de 1988,
acumulou nada menos que 26 anos
de dedicação ao Itaú.
Em sua defesa, o Itaú teve o
desplante de alegar que o trabalhador
adquiriu a LER após ter sido demitido.
A alegação foi rechaçada pelas
perícias e laudos médicos. O TRT
ainda condenou o banco a pagar uma
indenização de R$ 100 mil por danos
morais.
BANCO DO BRASIL

Você sabia que acabou
o banco de horas?
O nível de mobilização dos
trabalhadores do Banco do Brasil tem
que melhorar bastante, sem dúvida.
Isto porque, há ainda muitas demandas
que o banco não atendeu. Porém,
mesmo que a greve de 2014 ano não
tenha sido tão forte, a luta valeu a pena.
Uma das conquistas dos funcionários
do BB foi o fim do banco de horas.
A partir da assinatura do acordo
aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho, ocorrida no dia 13 de outubro,
todas as horas extras realizadas
passaram a ser pagas pelo banco.
Antes disso, era paga somente metade
das horas extras feitas em agências
com mais de 20 funcionários; o restante
tinha que ser compensado.
PIADINHA
O Homem está num motel com uma
amiga da sua esposa, quando recebe
um sms e fica assustado. A amante
pergunta:
– Quem é amor?
Ele responde:
- Minha mulher. Ela disse que vai
chegar tarde, porque está no cinema
contigo!

