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MOVIMENTO SINDICAL - I

MOVIMENTO SINDICAL - II

Trabalhadores foram às ruas no
Dia Nacional de Paralisação
O
Dia
Nacional
de
Paralisação, realizado na sextafeira, 29/05, teve grande participação
dos trabalhadores por todo o país.
Foi mais um passo na construção
da greve geral que será deflagrada
se os governos estaduais e federal
e o congresso nacional não
mudarem suas políticas de
austeridade fiscal e de retirada de
direitos que tantos prejuízos trazem
à classe trabalhadora. Essas
políticas só beneficiam o grande
capital.
Bancários tiveram grande
participação - mais uma vez, a

categoria bancária se engajou com
força nas manifestações. Em São
Paulo, 117 agências foram
paralisadas. Porto Alegre também
teve dezenas de agências
paralisadas no centro da cidade.
Em Passo Fundo, funcionários do
Banco do Brasil de várias agências
aderiram à paralisação até às 12
horas. Desde a madrugada até a
tarde sexta-feira, diretores do SEEBPasso
Fundo
estiveram
participando e apoiando as
atividades tanto na paralisação dos
coletivo urbanos quanto em outras
empresas.

Trabalhadores da
Semeato protestam
Na manhã de hoje, os
trabalhadores da Semeato-Fábrica 1,
cruzaram os braços em protesto
contra a direção da empresa. Os
trabalhadores denunciam que a
empresa vem atrasando salários, o
pagamento das férias e não deposita
o FGTS desde 2006, entre outras
irregularidades. Mas tem mais.
Conforme os trabalhadores, a
Semeato ainda vem sujando o
cadastro de seus funcionários, pois
desconta na folha de pagamento e
não recolhe o consignado.
O SEEB-Passo Fundo está
apoiando a manifetação dos
trabalhadores da Semeato.

EMPREGO - I

Bancos cortaram 2.135 vagas nos
primeiros quatro meses de 2015
O setor bancário brasileiro
fechou 2.135 postos de trabalho nos
quatro primeiros meses deste ano. A
redução de vagas de emprego
continua mesmo que os resultados do
primeiro trimestre mostrem que os
bancos seguem amealhando altos
lucros. A redução continua ainda que

os gastos com pessoal diminuam por
conta da rotatividade. Os bancos
seguem demitindo bancários com
vários anos de serviços prestados
para contratar outros com salários
mais baixos. A remuneração média
dos demitidos era de R$ 5.896,87 e a
dos contratados é de R$ 3.652,38.

HSBC

Em São Paulo, bancários realizaram um
ato público em frente ao Banco Central
Banco inglês pode sair do país em até dois anos
Na quarta-feira, 27, bancários utilizados nessa operação”, ressaltou
do HSBC realizaram um grande ato Cristiane.
público em frente ao Banco Central em Saída pode ocorrer em até dois anos
São Paulo. A manifestação teve o fim - Na quinta-feira, 28, o presidente do
de pressionar o BC a se comprometer HSBC no Brasil, André Guilherme
com a manutenção dos empregos e Brandão, confirmou que o banco inglês
direitos dos trabalhadores caso o banco pode sair do país em até dois anos.
inglês venha a, realmente, deixar o país. Conforme Brandão, este seria o tempo
A coordenadora da Comissão necessário à conclusão da venda de
de Emmpresa dos Funcionários do ativos, caso ela venha a ser
HSBC, Cristiane Zacarias, lembrou das concretizada. Brandão afirmou ainda
facilidades que o BC ofertou ao banco que a subsidiária brasileira tem tentado
inglês quando este chegou ao Brasil. convencer os controladores do banco
“Foram R$ 5,8 bilhões em 1997 a permanecerem no Brasil.

EMPREGO - II

Até a CEF fechou
postos de trabalho
Até mesmo a Caixa Econômica
Federal cortou postos de trabalho no
primeiro quadrimestre de 2015. Há
bastante tempo, a CEF vinha
ampliando seu quadro de funcionários,
compensando, desta forma, os cortes
de empregos executados pelos outros
bancos. Pois dessa vez, muito por
conta do Programa de Apoio à
Aposentadoria (PAA), que teve 3.500
inscritos, a Caixa contribuiu com o corte
de 977 vagas para a redução do nível
de emprego na categoria bancária.
No caso da CEF, a redução dos
gastos com pessoal em função da
rotatividade é ainda maior que nos
privados. Os antigos funcionários, que
saíram em abril, recebiam um salário
médio de R$ 6.935,30. Já os novos
assumiram ganhando o equivalente a
39,8% do que ganhavam os antigos.
PIADINHA
Um bêbado perguntou ao outro:
- Você sabe contar?
- Sei.
- O que vem depois de 51?
- Uma rodelinha de limão.

