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HSBC - I

Sexta-feira será o “Dia do Preto”

Na sexta-feira, 30 de outubro, os
funcionários do HSBC de todo o país
irão trabalhar vestidos com roupas
pretas. A atividade faz parte do
calendário de mobilização elaborado
pela Contraf e sindicatos contra a
forma como o banco inglês pretende
distribuir a PLR deste ano. Conforme
análise do movimento sindical, foi
destinado um valor exagerado, de
nada menos que R$ 1,6 bilhões, para

o PDD (Provisionamento de
Devedores Duvidosos). Assim, o lucro
líquido teria atingido apenas R$ 250
milhões. No Curtas e Novas anterior,
havíamos divulgado, erroneamente,
que este seria o montante a ser
distribuído a título de PLR.
Outro
motivo
de
descontentamento dos trabalhadores é
o privilégio aos altos dirigentes e
acionistas na repartição do lucro.

Para o presidente do banco, Conrado
Engel, o momento é de comemoração
afirma que “A justificativa apresentada
não cola. Os bancários da Nossa
Caixa e do Citibank são um exemplo.
Os resultados desses bancos não
estavam tão favoráveis e os
funcionários foram contemplados com
o valor correto”.
Diante da falta de sensibilidade
da diretoria do HSBC em reconhecer o
esforço de seus trabalhadores para o
resultado do banco, o caminho é a
mobilização.

BANRISUL

Reunião definiu calendário para as
discussões nas mesas temáticas

Na quarta reunião de negociação entre o Comando dos
Banrisulenses e a diretoria do Banrisul,
ocorrida na segunda-feira, 26, foi definido um calendário para as reuniões
das mesas temáticas:
9 de novembro - mesas da Fundação
Banrisul e Cabergs;
18 de novembro - mesa da Comissão
de Segurança;
25 de novembro - mesa da Comissão
de Saúde.
Quanto a outras reivindicações
do funcionalismo, a reunião definiu o
seguinte:
Extraquadro - o banco ficou de se
pronunciar na próxima reunião, dia 19/
11, sobre o enquadramento dos funci-

28 / outubro / 2009

3601-2785 ou 3601-2786

SECRETARIA DE FORMAÇÃO

Garfo, Consciência e
Luta é hoje, às 20 h

Nesta quarta-feira, 20 horas, a
Secretaria de Formação do Sindicato
promove a 4ª edição do programa
Garfo, Consciência e Luta. Essa edição dará continuidade ao debate sobre a agricultura ecológica iniciado na
anterior. O bancário ou a bancária que
quiser participar deve contactar o diretor do sindicato em seu banco.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

HSBC - II

O presidente do HSBC, Conrado
Engel, foi um dos anfitriões de um
jantar oferecido a personalidades do
meio artístico e político em um resort
de luxo na República Dominicana. Na
festa no país caribenho, Engel afirmou
que o momento é de comemoração.
Enquanto isso, no Brasil, o banco fazia
um PDD exagerado alegando
dificuldades.
Cleuza Rosa, funcionária do
HSBC e diretora do SEEB-São Paulo,

Nº 2528

onários que estão nesta situação.
Ex-BPD - o Banrisul enviará correspondência a cada funcionário oriundo da exBanrisul Processamento de Dados
onde informará sobre o período de adesão ao Quadro de Tecnologia da Informação do banco.
Auxílio-educação - o regulamento
para a concessão desse auxílio será divulgado até o final deste mês.
Licença-maternidade - através de
BGX, o banco divulgará, até a próxima
semana, as orientações sobre a concessão da licença de 180 dias.
Na mesma reunião, o Comando
reivindicou ainda o parcelamento do adiantamento de férias em 10 meses,
como acontece em outros banco.

Acordo Aditivo será
assinado no dia 5

O Acordo Aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho dos bancários
será assinado no dia 5. O aditivo
formaliza avanços conquistados
com a greve deste ano, como:
contratação de 5 mil trabalhadores
em 2010, criação dos comitês
regionais de mediação de conflito no
trabalho, vinculados à Comissão de
Ética da CEF, para o combate ao
assédio moral, PLR maior do que a
do ano passado e abono linear de
R$ 700,00 a ser pago em janeiro.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Regra básica da
PLR será paga dia 3

A diretoria da CEF já confirmou
o pagamento, no dia 3 de novembro,
da regra básica da PLR definida na
mesa da Fenaban. Pela regra, serão pagos 90% do salário somados
a R$ 1.024,00, com teto de R$
6.880,00. O restante será creditado em março.
PIADINHA
No casamento, o Joãzinho pergunta:
- Mamãe, mamãe... por que a noiva
esta vestida de branco?
- Porque é o momento mais feliz de
sua vida.
- Ahhhhh!!!.. ... e por que o noivo esta
vestido de preto?
- Cala a boca!

