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BANCO DO BRASIL - I

HSBC - I

Cassi: nova reunião aconteceu dia 08/06
A manutenção da solidariedade é uma premissa fundamental
Na segunda-feira, 08, foi inicialmente pelos dirigentes eleitos
realizada uma nova reunião de da Cassi, que prevê a implementação
negociação, sobre a sustentabilidade plena do Modelo de Atenção Integral
da Cassi, entre o Banco do Brasil e à Saúde; garantia de cobertura para
entidades que representam os ativos, aposentados, dependentes e
funcionários da ativa e aposentados. pensionistas; e co-responsabilidade
A representação dos funcionários entre BB e associados. Uma vez
informou ao banco que há ampla mais, foi lembrado ao banco que a
aceitação entre os associados da solidariedade é uma premissa
Cassi, da proposta apresentada fundamental da caixa de assistência.
BANCO DO BRASIL - II

Banco afirma que não abandonará
os aposentados
A proposta que o BB
apresentou na reunião anterior tem
alguns itens que dificultam a
construção da solução para a Cassi.
Assim
argumentaram
os
representantes dos funcionários. O
principal é a desvinculação da
empresa com os aposentados, depois
do repasse dos valores provisionados
como compromisso pós-laboral no
balanço do banco. A proposta do BB,
de que eventuais déficits futuros sejam
rateados apenas entre os associados

da Cassi leva a essa conclusão.
Em resposta, o BB afirmou
que não pretende abandonar os
aposentados. O BB também se
compromissou a estudar uma
melhora no percentual de 0,99% a ser
acrescido na contribuição dos
associados da ativa e o aporte de
recursos na implementação das
medidas estruturantes.
Um relato completo dessa
nova reunião sobre a Cassi pode ser
lido na página do SEEB-PF na Internet.

ESTADOS UNIDOS - I

A Fifa e a hipocrisia de alguns
governantes, que parece não ter limites
Na segunda-feira, 08, Barack
Obama, presidente dos Estados
Unidos, ao comentar os recentes
escândalos envolvendo a entidade
maior do futebol mundial, pediu
transparência na administração da Fifa.
Parece não haver limites para

a hipocrisia de alguns governantes.
Governantes que se dizem
democratas até a medula. A Edward
Snowden e ao soldado Bradley
Manning, o governo Obama não deu o
direito de cobrarem transparência.
Veja na matéria abaixo.

ESTADOS UNIDOS - II

A transparência e o exílio de Snowden
O que Edward Snowden fez,
mesmo, para ter que se exilar do país
governado por Obama? Assim como
o soldado Bradley Manning, Snowden
tentou jogar um pouco de transparência
sobre o corrompido e apodrecido

Sistema de Poder que domina os EUA.
Para não ser preso e mofar na prisão,
como Manning, ou mesmo acabar
sendo assassinado, Snowden teve que
fugir para a Rússia; talvez nunca mais
consiga voltar a seu país.

Dia de ontem foi de
manifestações
No dia de ontem, os
funcionários do HSBC realizaram
manifestações em várias cidades do
país. Houve retardamento da abertura
de agências, paralisações durante
todo o dia e passeatas.
Os
trabalhadores exigiram a reabertura
do diálogo com a direção do HSBC
visando a manutenção dos milhares
de postos de trabalho que podem ser
extintos com a venda dos ativos do
banco inglês no Brasil.
HSBC - II

Banco diz que não
haverá demissões
As paralisações surtiram o
efeito desejado, pois a direção do
HSBC marcou reunião para hoje com
o movimento sindical. Ao mesmo
tempo, o banco publicou nota em que
desmente as demissões. Assinada
pelo presidente do banco no Brasil,
André Brandão, a nota diz,entre outras
coisas: "É importante ressaltar que
este é um processo de venda e não
um processo de encerramento das
nossas operações no País, como
saiu esta manhã, equivocadamente,
na imprensa".
Por seu turno, a Contraf-CUT
também divulgou nota em que
ressalta que “a instituição bancária
deveria ser mais cuidadosa na
concessão de entrevistas para que o
clima de insegurança não se espalhe
entre a clientela e os trabalhadores.”
Na página da Contraf-CUT na
Internet, www.contracut.org.br, pode
ser lida extensa cobertura sobre as
manifestações de ontem.
PIADINHA
O rapaz pergunta à noiva, muito
desembaraçada:
- Me diz, benzinho, eu sou o primeiro
que faz isso com você?
- Que pergunta mais boba! Ainda não
sei que posição você vai usar!

