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FENABAN DEIXA MUITO A DESEJAR, DE NOVO
De novo, a Fenaban mostra pouca vontade
em negociar. Depois de um dia de intensos
debates, a Federação Nacional dos Bancos
não apresentou nenhuma proposta sobre
saúde e condições de trabalho. Os bancários esperam uma mudança de posição
hoje, quando a segunda rodada continua.
A discussão sobre saúde foi o ponto central. O Comando Nacional apresentou os
dados da Previdência Social sobre afastamento de trabalhadores em 2013, evidenciando o aumento dos afastados por transtornos mentais e comportamentais. Foram
1.154 no total. Número que supera os casos das lesões por esforços repetitivos.
A reivindicação é para que os bancos adotem medidas para solucionar o problema,
ocasionado, principalmente, pela cobrança de metas e pressão. A Fenaban argumentou que não vê problemas nas metas,
perfeitamente atingíveis, uma vez que as
empresas oferecem todos os recursos para
isso.

Para o secretário geral da Federação da
Bahia e Sergipe, Hermelino Neto, presente na negociação, a resposta da Federação
demonstra o descaso com os trabalhadores.
“O número de afastamentos por doenças
mentais é absurdo e reflete a situação de
total descaso e exploração no ambiente de
trabalho”.
Os banqueiros negaram também tratamento igual para os bancários afastados por
questões de saúde, aos quais seriam garantido o pagamento da PLR e outros benefícios. (O Bancário)

SENADO APROVA FIM DO
FINANCIAMENTO EMPRESARIAL

HSBC REVERTE PREJUÍZO E LUCRA
R$ 31 MI NO SEMESTRE

O PLC 75/2015 faz mudanças em três
leis. Uma delas é o Código Eleitoral
(Lei 4.737/1965). Entre os propósitos,
estão fortalecer os partidos, reduzir os
custos das campanhas e disciplinar as
doações e a distribuição do dinheiro do
fundo partidário.
A emenda 50, de autoria da senadora
Vanessa Grazziotin (PCdoB/AM), que
acaba com a possibilidade de doação de
empresas, mas libera a das pessoas físicas, tendo como limite o total de rendimentos do ano anterior à doação foi
aprovada com 36 votos favoráveis e 31
contrários.
A senadora Vanessa comemorou em
sua conta no twitter reafirmando que
“foi uma vitória da democracia”. A matéria será novamente analisada na Câmara dos Deputados.

O HSBC Brasil teve lucro líquido de R$
31,8 milhões no primeiro semestre deste
ano, revertendo prejuízo que apresentou
nos primeiros seis meses de 2014, de R$
16,2 milhões. O resultado positivo deve-se em parte aos chamados “impostos
diferidos”, créditos tributários que a empresa tinha com a Receita Federal e que
somavam R$ 413,4 milhões.
Mesmo com a recuperação, o banco inglês não deixou de cortar empregos. Em
relação a junho de 2014, o quadro foi reduzido em 1.648 postos de trabalho. Assim, o número
total de empregados do banco
no país era de
20.263 trabalhadores em junho
deste ano.
(SP Bancários)
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CTB MOBILIZA OS TRABALHADORES
PARA O GRITO DOS EXCLUÍDOS
Com o lema: “Que país é este, que
mata gente, que a mídia mente e nos
consome?”, a 21ª edição do Grito dos
Excluídos acontece em um momento
importante para o país, no qual setores
conservadores da sociedade voltam suas
forças contra a presidenta legitimamente eleita e ameaçam um golpe contra a
democracia. Em Itabuna, a concentração
será no Jardim do Ó, às 8h.
Durante todo o trajeto que percorrerá a
Avenida do Cinquentenário, haverá coleta de assinaturas para a elaboração de um
projeto de lei contra a corrupção. Este
ato faz parte do Projeto de Lei de Iniciativa Popular: De acordo com a Constituição Federal, a sociedade pode apresentar
um projeto de lei à Câmara dos Deputados desde que a proposta seja assinada
por um número mínimo de cidadãos distribuídos por pelo menos cinco Estados
brasileiros:
“A iniciativa popular pode ser exercida
pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos
por cento dos eleitores de cada um deles”
(art. 61, § 2º, CF).
O Grito dos Excluídos é uma ação organizada pelos movimentos e entidades
populares. O Fundo Nacional de Solidariedade e a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) são alguns dos
apoiadores.
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