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BRADESCO COMPRA OPERAÇÕES DO HSBC NO BRASIL
POR R$ 17,6 BILHÕES
O HSBC anunciou hoje (3) que vendeu sua
subsidiária brasileira para o Banco Bradesco
em uma operação que movimentou US$ 5,2
bilhões, o equivalente a R$ 17,6 bilhões.
Com a operação, o Bradesco encosta em seu
maior concorrente, o Itaú, maior banco privado do país, com ativos de R$ 1,2 trilhão.
De acordo com comunicado do Bradeso, com
a aquisição, o banco assumirá todas as operações do HSBC no Brasil, incluindo varejo,
seguros e administração de ativos, bem como
todas as agências e clientes.
O HSBC manterá sua presença no Brasil para
as grandes empresas.
O Bradesco informa que os clientes do HSBC
continuarão a ser atendidos “da forma habitual” e, após a conclusão da operação, passarão
a contar com todos os produtos, serviços e comodidades oferecidos pelo Bradesco.
A venda ao Bradesco de sua filial “constitui
uma etapa importante na execução das medidas anunciadas aos acionistas em 9 de junho”,
afirma o HSBC em um comunicado.
O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, havia anunciado em 17 de junho que o

banco faria uma oferta vinculante pela unidade brasileira do HSBC em julho. Segundo
a Reuters, a disputa pelo HSBC no Brasil
avançou rapidamente desde que os planos da
instituição foram anunciados.
A operação ainda terá de ser aprovada pelos
órgãos reguladores.
O HSBC Brasil conta hoje com 5 milhões de
correntistas e está instalado em 529 cidades.
São 851 agências, 464 postos de atendimento,
669 postos de atendimento eletrônico, 1.809
ambientes de autoatendimento e 4.728 caixas
eletrônicos. A Bahia possui 17 agências, sendo 11 na capital e 6 no interior do Estado.
* Com informações do G1

BANCÁRIOS REIVINDICAM 16% NA CAMPANHA SALARIAL –
CONFIRA NO VERSO AS PRINCIPAIS RESOLUÇÕES
ASSEMBLÉIA DA CAIXA
O Sindicato dos Bancários de Itabuna
e Região convoca todos os empregados
da Caixa Econômica Federal, a participarem de Assembléia Extraordinária com
a presença dos aprovados no concurso
2014, que será realizada amanhã (04), às
18h00min, no Auditório do Sindicato dos
Bancários, para organizar o dia de luta
por mais contratação que será realizado
no dia 06/08. Aguardamos a presença de
todos!

FENABAN NÃO ESTÁ NEM AÍ PARA SAÚDE
DOS BANCÁRIOS
Em mais uma prova de falta de compromisso com os trabalhadores, a Fenaban
não apresentou nenhuma resposta às reivindicações do grupo de trabalho (GT)
criado para discutir a saúde dos bancários. Os representantes dos bancos afirmaram ainda que a mesa não tinha autonomia para decidir nada e jogou todas as
negociações para a mesa geral da campanha salarial.
Os trabalhadores não querem isso, pois o
GT foi criado exatamente para analisar as
causas de afastamentos dos bancários, em
especial, no segmento de gerentes, que de
acordo com dados da própria Fenaban, é o
mais afetado por transtornos mentais. De
todo o conjunto dos bancários afastados,
56,2% são gerentes com transtornos mentais. (Feeb Ba/Se)
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SUPER MANIA DO SANTANDER EXPLORA
BANCÁRIOS
A pressão pelo cumprimento das metas
têm deixado bancários desesperados,
aflitos, estressados e até mesmo com
doenças ocupacionais físicas e psíquicas cujo resultado é o afastamento do
trabalhador de suas atividades laborais.
No Santander não é diferente. Para se ter
uma ideia, a pressão da administração
todos os dias martelando na cabeça do
bancário para vender, vender e vender os
produtos é tão absurda que até contaminou também os colegas. Não é raro, talvez pela exigência que os bancos impõe
ter favorecido para o surgimento da concorrência no meio ambiente de trabalho,
os próprios colegas têm cobrado uns aos
outros se já cumpriram o que foi estabelecido pelo banco. “A pressão por metas
abusivas já virou histeria e isso deve ser
denunciado a todo instante”, afirma o
diretor da Federação dos Bancários da
Bahia e Sergipe, Ricardo Carvalho.
A política de metas do Santander exige
que os caixas vendam mais de 200 produtos por mês e essa meta é contabilizado no Sistema de Pontuação denominado
Supermania que sempre exige mais dos
bancários. Se cumpre 200 hoje amanhã
serão 250 vendas, sempre outra meta
superior ao já alcançada. Um verdadeira
bola de neve. Assim ninguém aguenta.
O fim das metas abusivas é uma das
reivindicações da campanha salarial ao
longo dos anos e este ano o movimento
sindical já iniciou uma onda de paralisações e manifestações contra essa postura de cobrança desumana dos bancos.
Além
disso,
os sindicatos
paralisarão as
agências bancárias por mais
contratações.

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Etinger
Tarde: Chicão
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CAMPANHA SALARIAL 2015: EXPLORAÇÃO NÃO TEM PERDÃO
A17ª Conferência Nacional dos Bancários aprovou na plenária final, realizada neste domingo (2), em São Paulo, a
estratégia, o calendário e a pauta de reivindicações da Campanha Nacional 2015, que terá como eixos centrais reajuste de 16%, valorização do piso salarial no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3299,66 em junho),
PLR de três salários mais R$ 7.246,82, defesa do emprego, combate às metas abusivas e ao assédio moral e fim da
terceirização.
Participaram da Conferência, aberta nesta sexta-feira (31) , 667 delegados, sendo 219 mulheres e 448 homens, além
de 42 observadores.
Foram realizadas 48 mil consultas entre os bancários para construção da Campanha. A categoria disse o que ela quer
como índice, o que é prioridade na questão de saúde, de emprego e remuneração. Os debates nos sindicatos, depois
nas federações e o coroamento, o fechamento disso, na Conferência Nacional, que aprova a minuta.
Conjuntura Nacional - Os 667 delegados e delegadas que participaram da 17ª Conferência também discutiram
temas importantes da conjuntura nacional, como as consequências do processo de terceirização, reforma tributária,
desenvolvimento econômico e estrutura do sistema financeiro atual. Também houve duras críticas ao último aumento
da taxa Selic, que passou para 14,25% ao ano, e ao ajuste fiscal, liderado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy.

ENTREGA DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES À FENABAN SERÁ DIA 11 DE AGOSTO, EM SÃO PAULO.

Principais reivindicações aprovadas na Conferência
Reajuste salarial de 16%. (incluindo reposição da
inflação mais 5,7% de aumento real).

coíbe dispensas imotivadas.
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS): para
todos os bancários.

PLR: 3 salários mais R$7.246,82
Piso: R$3.299,66 (equivalente ao salário mínimo do
Dieese em valores de junho último).
Vales alimentação, refeição, 13ª cesta e auxílio-creche/babá: R$788,00 ao mês para cada (salário mínimo
nacional).

Auxílio-educação: pagamento para graduação e pós.
Prevenção contra assaltos e sequestros: permanência de dois vigilantes por andar nas agências e pontos
de serviços bancários, conforme legislação.

Melhores condições de trabalho com o fim das metas
abusivas e do assédio moral que adoecem os bancários.

Instalação de portas giratórias com detector de metais
na entrada das áreas de autoatendimento e biombos
nos caixas. Abertura e fechamento remoto das agências, fim da guarda das chaves por funcionários.

Emprego: fim das demissões, mais contratações, fim
da rotatividade e combate às terceirizações diante dos
riscos de aprovação do PLC 30/15 no Senado Federal,
além da ratificação da Convenção 158 da OIT, que

Igualdade de oportunidades: fim às discriminações
nos salários e na ascensão profissional de mulheres,
negros, gays, lésbicas, transsexuais e pessoas com
deficiência (PCDs).
Participaram
da Conferência, o Diretor
do Sindicato,
Francisco Alves (Chicão) e
a bancária do
Santander, Roberta Dias

Fonte: Rede Nacional de Comunicação dos Bancários

