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HSBC - I

Diretores do banco informaram que
não haverá demissão em massa

Na quarta-feira, 10, a ContrafCUT esteve reunida com a direção do
HSBC em São Paulo. Os dirigentes
sindicais pediram esclarecimentos a
respeito do que foi divulgado na
imprensa no dia anterior. Conforme as
notícias, ao encerrar suas operações
no Brasil e na Turquia, até o final de
2016, o banco inglês demitiria 25 mil
trabalhadores.
Em resposta às indagações,

Marino Rodilla e Juliano Marcílio,
respectivamente, diretores de relações
trabalhistas e de RH do HSBC,
informaram que não haverá demissão
em massa no Brasil. Conforme relato
da Contraf, os diretores “afirmaram
que há um processo normal de venda
e que pretendem manter os
empregados e entregar o banco
operando normalmente, até que os
novos controladores assumam”.

HSBC - II

Banco se comprometeu a informar a
Contraf sobre a venda a cada 15 dias

No encontro de quarta-feira, o
HSBC se comprometeu a fazer
reuniões a cada quinze dias com a
Contraf-CUT para informar como anda
o processo de venda. Para Roberto
Von der Osten, presidente da ContrafCUT, esse compromisso é benvindo,

porém ‘ainda falta muito para proteger
os empregos dos bancários do HSBC”
. Juvândia Moreira, presidente do
SEEB-São Paulo, ressaltou que “é
preciso acompanhar o dia a dia no
banco para ver se de fato não haverá
demissões”.

ESTADOS UNIDOS

A transparência de Obama e o
vergonhoso cerco a Julian Assange

No C&N anterior, revelamos a
imensa hipocrisia de Barack Obama.
Falando sobre a corrupção na Fifa, ele
cobrou transparência no futebol.
Transparência que também fora
cobrada por Bradley Manning e Edward
Snowden. Por essa ousadia, o primeiro
foi “agraciado” com uma pena de 25
anos de prisão nos “aprazíveis”
cárceres estadunidenses. O segundo,
para escapar a um fim parecido,
obrigou-se a pedir asilo à Rússia.
Pois, há outro caso que revela
o tamanho da hipocrisia de Obama: o
do jornalista e escritor australiano
Julian Assange. Assange está prestes
a completar três anos de asilo forçado
na embaixada do Equador em
Londres. Ele foi parar ali para escapar
à prisão pelo governo sueco. O crime
de Assange na Suécia, pásmem: ele

teria transado com duas prostitutas
sem usar camisinha. Preso, ele,
fatalmente, acabaria entregue às
autoridades estadunidenses.
O “crime” verdadeiro de
Assange: ter publicado dezenas de
milhares de documentos, ditos
secretos, do governo dos Estados
Unidos. Os documentos comprovam
o imenso apodrecimento moral do
Sistema de Poder que domina aquele
país cujo comandante atual é Barack
Obama. Comprovam também o
quão longe estão os EUA de uma
democracia verdadeira. Há um claro
objetivo de Obama em toda essa
história. Evitar que outros Assange,
Snowden e Manning resolvam “dar
com a língua nos dentes” em nome,
exatamente, da... transparência do
governo estadunidense.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Congressos do BB e
CEF começam hoje

Os congressos nacionais dos
funcionários do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal começam
hoje, em São Paulo, e se estendem
até o domingo, 14. Na pauta, o debate
sobre questões de interesse da(o)s
trabalhadora(e)s dos dois bancos
públicos federais, como saúde,
previdência, condições de trabalho e
remuneração, entre outros. A diretora
Iloci Sílvia Doebber está participando
do 31º Conecef.
SINDICATO

Firmado convênio
com a Rede Sim

O SEEB-Passo Fundo e
Região firmou convênio com a Rede
Sim de postos de combustíveis. O
convênio garante a bancárias e
bancários associados à entidade, e
seus dependentes, os seguintes
preços para os combustíveis na rede
que possui mais de 100 postos:
Gasolina Comum: R$ 3,28
Gasolina Aditivada: R$ 3,31
Diesel Comum: R$ 2,65
Diesel S 10: R$ 2,86
Como garantir o desconto - Para
garantir o desconto na Rede Sim de
postos de combustíveis, basta
apresentar um documento de
identidade ao frentista e solicitar que
a nota seja emitida no cadastro de nº
51451 ou em nome do SEEB-Passo
Fundo e Região. O pagamento
poderá ser feito em cheque para até
45 dias, cartão Banrisul para 60 dias,
demais cartões ou em dinheiro.
Na
próxima
semana,
divulgaremos a relação de postos
conveniados.
PIADINHA
Uma loira está andando na rua com
celular na mão, um bandido se
aproxima dela, aponta uma arma e diz:
- Passe tudo que você tem!
A loira questiona:
- Mas o seu tem Bluetooth?

