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PLANTONISTAS DE HOJE

Manhã: RONALDO
Tarde: ETINGER

Quarta-feira  06/01/2016

 O Banco HSBC publicou, 
nesta terça-feira (5), em sua intra-
net um comunicado sobre a apro-
vação do Banco Central da venda 
das operações do HSBC Brasil para 
o Bradesco.  A conclusão da ope-
ração está sujeita, ainda, à aprova-
ção dos demais órgãos reguladores 
competentes, dentre eles o Con-
selho de Administrativo de Defe-
sa Econômica (Cade) e ao cum-
primento das formalidades legais.
 O Banco Central também au-
torizou, segundo o texto, a criação do 
HSBC Banco de Investimentos, por 
meio do qual o HSBC pretende con-
tinuar a atender grandes corporações 
em suas necessidades internacio-
nais após a concretização da venda.
O início das operações do HSBC 
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HSBC APROVA A TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE DAS OPERAÇÕES 
NO BRASIL PARA O BRADESCO

Banco de Investimentos, portan-
to, está condicionado à concreti-
zação da venda das operações do 
HSBC Brasil, após a aprovação 
completa dos órgãos reguladores.
 O comunicado termina com o 
alerta de que “neste momento, não há 
nenhuma mudança no HSBC Brasil 
ou no dia a dia das nossas operações 
e nossos colaboradores devem con-
tinuar trabalhando normalmente.”

Fonte: Contraf

 A maior parte dos brasi-

leiros sabe que ainda há trabalho 

escravo no país. De acordo com 

uma pesquisa feita pela Ipsos Pu-

blic Affairs, encomendada pela 

ONG Repórter Brasil, 70% co-

nhecem a informação, 17% dis-

seram que não existe e 12% res-

ponderam que não sabem. 

  Para os entrevistados, os 

fatores que confi guram trabalho 

escravo são servidão por dívida 

(19%), condições degradantes de 

trabalho (8%), trabalho forçado 

(7%) e jornada exaustiva (1%).

  Entre os entrevistados 

com mais de 60 anos, 61% disse-

ram que o trabalho escravo ainda 

é praticado no Brasil. No grupo 

de jovens com idade entre 16 e 

24 anos, 65% demonstraram ter 

menos conhecimento do assunto. 

Foram entrevistadas 1.200 pesso-

as em 72 cidades e feitas três per-

guntas opinativas sobre trabalho 

escravo.

 Segundo a líder de Pro-

jetos de Proteção da Fundação 

Abrinq, Andréia Lavelli, ainda 

existem muitos mitos em rela-

ção ao trabalho infantil, devido 

à banalização, há descrença de 

sua existência. Andréia ressaltou 

que é comum ouvir que é melhor 

que a criança esteja trabalhando 

para ajudar família do que estar 

na rua. 

 Segundo a Pnad (Pesquisa Na-

cional por Amostra de Domicí-

lio), no Brasil existem cerca de 

3,331 milhões de menores traba-

lhadores, na faixa de 5 a 17 anos. 

Fonte: O Bancario

BRASILEIROS SABEM QUE HÁ
 TRABALHO ESCRAVO

QUINTA-FEIRA TEM NEGOCIAÇÃO 
COM O BB

Nesta quinta-feira (07/01), a di-

reção do Banco do Brasil senta à 

mesa pela primeira vez no ano com 

os representantes dos empregados. 

A negociação acontece em Brasília, 

às 14h.

 O encontro tem como objetivo 

debater a reestruturação na área 

de suporte e logística da institui-

ção fi nanceira. A preocupação dos 

trabalhadores é que haja perda de 

quadros com o processo de reade-

quação, sobretudo, em Belo Hori-

zonte, Curitiba, Rio de Janeiro e 

São Paulo.  

Fonte: O Bancario

MOBILIZAÇÃO CONTRA ESTATUTO 
DAS ESTATAIS CONTINUA

 Bancários e trabalhadores das em-

presas estatais devem ampliar a mobiliza-

ção contra a aprovação do PLS 555/2015, 

que cria a Lei Geral das Estatais. O projeto 

representa uma grave ameaça à  Caixa Eco-

nômica Federal, Correios, BNDES, Petro-

brás e a empresas do setor elétrico, como 

empresas públicas.

 A matéria começou a ser discutida 

no Senado em dezembro, quando represen-

tantes de sindicatos e federações que esta-

vam em Brasília participando da reunião da 

Comissão Executiva dos Empregados da 

Caixa (CEE/Caixa) fi zeram vigília durante 

toda a tarde no Senado, buscando sensibi-

lizar os senadores para não votarem o PLS 

555. No mesmo dia, as centrais sindicais 

(CUT, CTB e CSP/Conlutas), a Contraf e a 

Fenae enviaram ofício aos 81 parlamentares 

reforçando posicionamento contrário a pro-

positura. Com a mobilização, a discussão 

foi adiada para 2016.

 A Federação dos Bancários da 

Bahia e Sergipe participa da mobilização 

contra a PLS 555/2015 e orienta que todos 

os sindicatos participem da campanha para 

manter a Caixa 100% pública. 

Fonte: FEEB/BASE


