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COMANDO DOS BANCÁRIOS EM DEFESA DOS EMPREGADOS
DO HSBC COM A VENDA DO BANCO AO BRADESCO
Como foi divulgado ontem (3), o Bradesco comprou a parte brasileira do HSBC.
Emprego é prioridade na Campanha 2015
e norteará a jornada de luta da categoria,
inclusive em defesa dos mais de 20 mil
trabalhadores do HSBC de todo o país que
começam a semana com a notícia da venda
das operações para o Bradesco, por R$ 17,6
bilhões. O comando solicitou reunião com
representantes do Bradesco para tratar de
emprego. O encontro está confirmado para
hoje. Durante o dia, dirigentes sindicais
estarão com os bancários nas agências do
HSBC e em ato no Casp, o Centro Administrativo São Paulo.
Ontem o HSBC publicou em fato relevante as informações sobre a venda: “Com a
aquisição, o Bradesco assumirá todas as
operações do HSBC no Brasil, incluindo
varejo, seguros e administração de ativos,
bem como de todas as agências e clientes”,
informa o banco, que planeja manter uma

pequena presença no Brasil para atender
clientes corporativos.
O número total de empregados do banco no
país, em dezembro de 2014 era de 20.165
trabalhadores. O número de agências bancárias do HSBC no Brasil era de 853 unidades.
A Bahia possui 17 agências, sendo 11 na
capital e 6 no interior do Estado.
Fonte: SP Bancários

ASSEMBLÉIA DA CAIXA HOJE

UMA SEMANA DE DECISÕES NO CONGRESSO

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 hoje (04), às
18h00min, no Auditório do Sindicato, para organizar o dia de luta por
mais contratação que acontece na
próxima quinta (06). Aguardamos a
presença de todos!

O fim do recesso branco no Congresso, iniciado em 18 de julho, marca uma semana
que promete ser de muitas definições. São
22 vetos totais ou parciais pendentes de
esta semana. Um dos principais versa sobre a aplicação do fator previdenciário e a
previsão da fórmula 85/95.
O argumento é de que o novo mecanismo
não acompanha a transição demográfica
no país e, por isso, o governo editou uma
nova proposta, a Medida Provisória 676,
que mantém a fórmula, mas com a regra
de progressividade que aumenta a idade
da contribuição de forma progressiva até
chegar 90 anos para mulheres e 100 para
homens, entre 2017 e 2022. Antes disso,
vale a fórmula 85/95. Outras apreciações a
serem debatidas tratam do fim do sigilo nas
operações financeiras do BNDES (Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social), das mudanças nas regras para
fusão de partidos, do Marco Legal da Biodiversidade e regulamentação dos empregados domésticos. (O Bancário)

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Liamara
Tarde: Amaury
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4º ENCONTRO DA JUVENTUDE BANCÁRIA
DA BAHIA
A juventude enquanto mola propulsora
das grandes transformações” será o tema
do painel de abertura do 4º Encontro da
Juventude Bancária da Bahia e Sergipe,
que acontece nos dias 22 e 23 de agosto
de 2015, em Saubara, no Recôncavo Baiano. Os debates serão fomentados pela fala
do jornalista Altamiro Borges, presidente
do Centro de Estudos da Mídia Alternativa
Barão de Itararé.
Organizado pela Federação dos Bancários
da Bahia e Sergipe, o Encontro da Juventude é aberto a todo bancário de até 35 anos.
Confira a programação completa:
Sábado - 22 de agosto
8h - Credenciamento / café da manhã
8h30 - Abertura
9h – A juventude enquanto mola propulsora das grandes transformações
Altamiro Borges – Presidente do Centro de
Estudos de Mídia Barão de Itararé
9h45 - Juventude Viva: uma década do reconhecimento da juventude como sujeito
de direitos no Estado Brasileiro
Ângela Guimarães – Secretária-adjunta da
Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e
presidenta do Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE)
10h30 - Debate
12h - Almoço
13h30 - Grupos de Trabalho
16h30 - Apresentação dos relatórios elaborados pelos grupos
17h - Sarau de poesias
18h - Jantar
20h - Festa de integração
Domingo - 23 de agosto
5h59 - Baba da ressaca (feminino/masculino)
7h - Início do Café da manhã
9h - Plenária Final
Leitura e aprovação das resoluções
Aprovação da nova Comissão de Juventude da FEEB BA/SE
12h - Encerramento / Almoço
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