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EMPREGO

Bradesco e HSBC voltaram a afirmar
que não haverá demissão em massa

Em reunião realizada na sede
da Contraf-CUT na sexta-feira, 18,
diretores do HSBC e do Bradesco
voltaram a afirmar que não haverá
demissão em massa. “Não temos
intenção de fechar qualquer agência do

HSBC”, disse o diretor executivo do
Bradesco, André Cano.
É de
conferirmos.
Os diretores se
comprometeram ainda a implementar
o processo de fusão com transparência
e diálogo com os funcionários.

BANCO DO BRASIL - I

Negociação discutiu os temas
Remuneração e Plano de Carreira

Na sexta-feira, 18, foi realizada
mais uma reunião de negociação da
pauta específica dos funcionários do
Banco do Brasil. A quinta reunião da
Campanha Nacional dos Bancários
2015
debateu
os
temas
Remuneração e Plano de Carreira. A

Contraf-CUT cobrou melhorias na
tabela de antiguidade e a inclusão dos
escriturários na carreira de mérito.
Também foi reivindicado o retorno das
substituições como forma de
melhorar a formação profissional e
evitar os desvios de função.

BANCO DO BRASIL - II

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Negadas novas
contratações

A
quarta
rodada
de
negociações da pauta específica dos
funcionários da Caixa Econômica
Federal foi realizada na sexta-feira,
18. A Comissão Executiva dos
Empregados (CEE-Caixa) lembrou
que os órgãos do governo federal que
controlam as empresas estatais
autorizam a CEF a ter um quadro de
103 mil funcionários. Como o quadro
atual é de apenas 98 mil, os
membros da CEE-Caixa cobraram a
contratação urgente de novos
trabalhadores. A CEF recusou,
alegando que o cenário econômico é
difícil e limitações orçamentárias.
Além de recusar novas contratações,
a CEF também negou o fim do banco
de horas.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Contraf cobrou a nomeação de caixas Mudanças no Saúde
substitutos que têm exercido a função
Caixa, só em 2016

Na negociação de sexta-feira,
a Contraf cobrou também a
promoção, a executivos, dos caixas
substitutos que têm exercido a função
continuamente. Por não serem
nomeados, eles acabam tendo
prejuízo quando do recebimento das
férias, do 13º e de adiantamentos.
Também foi reivindicado que

todo funcionário que abra o caixa
receba a gratificação na folha de
pagamento. Já se tornou corriqueira
a ajuda de gerentes de serviços do
PSO e de agências nas tarefas de
caixa. Porém, mesmo assumindo
riscos de diferenças de caixa, eles
acabam
não
recebendo
a
gratificação.

BANCO DO BRASIL - III

Bancários cobraram transparência nos
processos seletivos e nas nomeações

Na negociação do dia 18, os
bancários cobraram também mais
transparência nos processos seletivos
e nas nomeações. A falta de
transparência põe em risco a
credibilidade dos processos de seleção
interna, alegou a Contraf. Foi solicitado
ao banco o número de funcionários que
não constavam no grupo dos vinte
primeiros que foram nomeados nos
casos chamados de exceção em
outras unidades que não aquelas em

que estavam lotados. Foi solicitado
ainda o registro e o feedback em todos
os processos seletivos de que esteja
participando cada funcionário.
Finalizando a negociação, a
Contraf cobrou do BB a apresentação
de
uma
contraproposta
às
reivindicações específicas após a
reunião com a Fenaban do dia 25.
Matéria completa sobre a
negociação pode ser lida na página do
SEEB-PF na Internet.

A CEE-Caixa cobrou a
implementação das melhorias no
Saúde Caixa. A diretoria da CEF,
porém, respondeu que vai retomar o
debate sobre as mudanças no plano
de saúde somente no início de 2016.
As melhorias que foram sugeridas
pelo Grupo de Trabalho instalado em
outubro de 2014 para discutir a
utilização do superávit do plano são:
redução da coparticipação, estender
aos dependentes dos beneficiários um
dos programas de promoção à saúde
utilizados pelo banco e a remoção por
ambulância em situações de
emergência.
Um relato completo da
negociação do dia 18 pode ser lido na
pagina do SEEB-PF na Internet.
PIADINHA
Na porta do cinema a loira tenta
comprar um bilhete para o filme e diz:
– Duas entradas por favor.
– É pra Romeu e Julieta?
- Não é pra mim e meu marido

