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HOJE TEM PRIMEIRA RODADA DE NEGOCIAÇÃO COM A FENABAN
Emprego, esse é o tema da primeira rodada de negociações entre o Comando
Nacional dos Bancários com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), na
manhã de hoje, em São Paulo. O fim das
demissões, o combate a terceirização
além do fim da rotatividade, são assuntos
importantes que fazem parte da pauta de
reivindicação da categoria.
Segundo pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócioeconômicos (Dieese), os bancos que
operam no país fecharam no primeiro
semestre deste ano, 2.795 postos de trabalho. O estudo usa como base os números do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE).
O Rio de Janeiro liderou o índice com 771
CAIXA É LÍDER EM RECLAMAÇÕES NO BC
A Caixa lidera o ranking de reclamações
de clientes no Banco Central, em julho.
Foram 983 queixas procedentes. Para elaborar a lista, o BC divide o número de reclamações pelo de clientes e multiplica por
1 milhão.
No caso da Caixa, o índice ficou em 12,85.
Em seguida aparece o Bradesco com
12,80. O terceiro lugar é ocupado pelo
HSBC, com 7,56. No ranking estão as organizações financeiras com mais de 2 milhões de clientes.
A principal queixa foi a restrição à portabilidade de crédito consignado, com 807
casos. As reclamações relacionadas a irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade
das operações e serviços relacionados a
cartões de crédito aparecem em segundo
lugar, com 492 reclamações. Fecha a lista
das três principais insatisfações, a cobrança irregular de tarifa por serviço não contratado, com 409 casos. (O Bancário)

postos de trabalho fechados, seguido por
Minas Gerais (-484) e São Paulo (-458).
Itaú, Bradesco, Santander, HSBC e BB
eliminaram 729 vagas, enquanto a Caixa
Econômica apresentou 2.058 cortes.
O Comando se reuniu ontem para se
preparar para o encontro que tem como
objetivo também, a admissão urgente de
novos funcionários em todos os bancos.
SÁBADO TEM SEMIFINAL DO
CAMPEONATO INTERNO DO CLUBE
Após cinco rodadas intensas de competição, as quatro melhores equipes disputam
neste sábado, a semifinal do Campeonato
Interno do Clube dos Bancários. O Bradesco ficou em primeiro lugar com 13 pontos, seguido da equipe da Caixa (10), logo
após vem a equipe do Itabuna (10) e em
quarto lugar, o time do Baba da Tarde (07).
Caixa e Itabuna se igualaram em número
de pontos, porém, ao seguir o critério de
desempate, no quesito de confronto direto, a Caixa levou a melhor sobre o time do
Itabuna na 3ª rodada, ficando assim, com a
segunda colocação na tabela.
Confira como será a semifinal: Caixa x Itabuna e Bradesco x Baba da Tarde.
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BANCÁRIOS DO HSBC VÃO A BRASÍLIA
PARA DEFENDER O EMPREGO
Os bancários do HSBC passaram o dia
em Brasília para defender o emprego no
banco, após a venda para o Bradesco,
anunciada no último dia 3, por R$ 17,6
bilhões. Pela manhã, realizaram manifestação em frente ao Banco Central (BC).
A categoria participaria de audiência pública para discutir o assunto, mas o evento
foi adiado por falta de documentos. Mesmo assim, eles fizeram a manifestação.
A coordenadora nacional da Comissão de
Organização dos Funcionários (COE) do
HSBC, Cristiane Zacarias, explica que os
manifestantes querem a fiscalização do
Banco Central na finalização do processo. “Se o Bacen busca um sistema financeiro saudável, e se considerarmos que
das suas atribuições constam o bem estar
social, ele não deve homologar o acordo
de venda. O HSBC tem muito a explicar,
inclusive para o próprio BC, que deveria
ter fiscalizado suas operações e apurado a
denúncia de lavagem de dinheiro que hoje
resultou em uma CPI -swissleaks. Não
iremos aceitar demissões de um sistema
que só se preocupa com a lucratividade”,
garantiu.
Depois da manifestação no centro de Brasília, os bancários seguiram para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), que também vai analisar a operação de venda do HSBC ao Bradesco.
No fim do dia, os trabalhadores se reuniram com o deputado Daniel Almeida (PC
do B-BA), autor da proposta de audiência
pública que estava marcada para esta terça. Ele garantiu que o evento acontecerá
ainda em agosto. (Contraf)
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