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HSBC

No Brasil lucro recorde de R$ 1,35 bi,
no mundo seis mil demissões
O HSBC anunciou nesta
segunda-feira lucro líquido recorde, no
Brasil, de R$ 1,35 bilhão em 2008.
“Em 2008, continuamos a aumentar
nosso capital, adotando uma política
conservadora em face ao cenário
econômico global. Continuamos a ver
o crescimento do ativo total, devido à
nossa forte capacidade de captação
de depósitos, e a manutenção de
confortável nível de liquidez...”,
afirmou Shaun Wallis, presidente e
CEO do HSBC Bank Brasil, em nota.
Tudo isto é desculpa, de fato o
Brasil é um paraíso financeiro, pois

com as taxas de juros, as tarifas e o
spread bancário praticado em nosso
país é impossível uma instituição
financeira ir mal. E com o nível de
cobrança a que os bancários e
bancárias são submetidos, só pode
dar recorde de lucro mesmo.
Enquanto isso, o HSBC anuncia
uma redução de 70% no seu lucro
mundial, o que motivou a demissão
de mais de seis mil funcionários, que
ocorrerão, principalmente, nos
Estados Unidos. Segundo o banco os
funcionários do Brasil estão fora da
lista de demissões.

JURÍDICO l

Juiz aceita e-mail como prova
O juiz Gustavo Farah Corrêa, da
54ª Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro, aceitou a troca de e-mails
sobre carga horária como prova em
um processo trabalhista que um exfuncionário da Nokia moveu contra a
fabricante. A empresa acabou
condenada a pagar, além dos
benefícios a que o ex-funcionário tem
direito, como horas-extras e férias,
reparação por danos morais no valor
de R$ 30 mil.
Na ação, a Nokia argumentou
que os e-mails deveriam ser
desprezados como prova jurídica e
recebeu a seguinte resposta do
magistrado: “Em pleno século XXI,

sendo
a
reclamada
uma
transnacional do ramo das
comunicações, das maiores, senão
a maior fabricante de celulares do
planeta, como fechar os olhos para
as inovações tecnológicas...?”. “Se o
e-mail é aceito pela corte mais alta
na esfera trabalhista para a
interposição de recurso de revista, por
que não será como meio de prova?”,
O trabalhador juntou os e-mails para
comprovar a carga horária de trabalho
a que era submetido. A decisão, com
fartas provas, concluiu que “havia um
volume insuportável de trabalho com
dificuldades para o desempenho com
eficiência”.

SANTANDER/REAL

Bancos integram serviços de
caixas eletrônicos
Os clientes do Santander e do
Real poderão usar agências e caixas
eletrônicos de ambos os bancos a
partir desta segunda-feira, dia 2 de
março. A integração dos sistemas
beneficia os 8 milhões de clientes do
Grupo Santander Brasil, que reúne os
dois bancos. A rede integrada inclui

6.525 pontos de atendimento e cerca
de 18 mil caixas eletrônicos próprios.
Enquanto isso o medo do
desemprego assola os bancários, os
bancos ainda não deram garantia de
emprego e de não fechamento de
agências aos seus funcionários e a
sociedade.

Dia Internacional
das Mulheres

Lutar por uma sociedade com
igualdade, sem descriminação e com
justiça social, é também lutar pelos
direitos das mulheres. Guerreiras que
cumprem jornada dupla todos os
dias, em seus empregos e suas
casas. Recebem salários menores
que os homens e muitas vezes são
submetidas as mais diversas formas
de violência, seja física ou moral.

Ato em Santana do Livramento
Neste ano o ato será
internacional e acontecerá em
Santana do Livramento, com os
seguintes eixos: igualdade salarial,
combate à violência contra as
mulheres e soberania alimentar. De
Passo Fundo sairá um ônibus e você
é convidada, entre em contato com o
Sindicato e garanta a sua
participação.

JURÍDICO ll

Sindicato paga
diferença de PLR

Em mais uma vitória, o
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região, ganhou ação que
beneficia colegas do Bradesco de
Lagoa Vermelha, o pagamento foi na
última sexta-feira.
A ação refere-se as diferenças
que o banco deixou de pagar no 13°
salário e na PLR, pois para fins de
cálculo destas verbas não era
considerado verba salarial a
gratificação semestral. Os bancos
Hsbc, Real Itaú e Unibanco também
tem ações iguais em andamento.
Aguardem.
PIADINHA

Pérolas do Enem
Não preserve apenas o meio
ambiente e sim todo ele.’ (Faz sentido)
‘O sero mano tem uma missão...’
(A minha, por exemplo, é ter que ler isso!)‘
É um problema de muita gravidez.’
(Este não tinha TV nem camisinha)

