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CAMPANHA SALARIAL - I

O desabafo de um banrisulense
Em mensagem remetida ao
Sindicato, um funcionário do Banrisul
mostra toda sua indignação com o
mais recente escândalo envolvendo
o banco dos gaúchos. E o trabalhador ainda invoca a reação do funcionalismo do banco contra tal estado de
coisas. Abaixo, a mensagem:
“Recebemos hoje, já sem muita
surpresa, a notícia, estampada em
capa de jornal, de mais uma falcatrua
envolvendo o Banrisul. E o pior é que
isso está se tornando rotineiro
(desestruturação da CABERGS, rombo milionário na Fundação, funcionários do alto escalão envolvidos em crimes contra o nosso banco). Será que
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somos nós, funcionários, os grandes
culpados, ano após ano alavancando
os lucros ao custo de abrirmos mão
da nossa saúde, família, e bem-estar?”
“Os casos se sucedem; vamos
continuar sendo cordeiros cuidados
pelo lobo mau? Onde fica a imagem
do Banrisul? Eles aprontam e nós é
que temos que explicar para os clientes o que está acontecendo. Já fui
bairrista, já tive orgulho de ser
banrisulense, mas na atual conjuntura só posso ficar chocado,
desestimulado e triste.
Basta!!! Vamos fazer uma campanha salarial proporcional ao tamanho da nossa indignação.”

Negociação não
teve avanços
A 2ª rodada de negociações que
o Comando Nacional dos Bancários
manteve com a Fenaban não trouxe
avanços para os trabalhadores. Foram dois dias de discussões, 1º e 2/
09, sobre os temas saúde do trabalhador e segurança bancária. Os banqueiros seguem intransigentes e recusando propostas relativas ao combate ao assédio moral, ao fim das
metas abusivas e que garantam mais
segurança aos trabalhadores nas
agências e postos bancários.
Na página do Sindicato na
Internet, pode ser lida matéria completa sobre essa negociação.
CAMPANHA SALARIAL - II

HSBC - I

Banco é condenado a readmitir bancário Dia Nacional de Luta
Diante da postura de
demitido pouco antes de se aposentar intransigência apresentada até agora
Em dezembro de 2007, o HSBC
demitiu um bancário que acumulava
31 anos e 7 meses de dedicação ao
banco. Faltavam apenas oito meses
para que o bancário passasse a desfrutar da estabilidade pré-aposentadoria prevista na Convenção Coletiva da
categoria. Poucos dias depois, o trabalhador impetrou ação judicial pedindo a reintegração ao emprego.
A Vara do Trabalho concedeu tutela antecipada, determinando que o
banco readmitisse o bancário, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 no

caso de descumprimento da ordem
judicial. No dia 24/07/2008, o HSBC
cumpriu o determinado pela Justiça.
Conforme matéria publicada na
página do TST na Internet, na sentença o juiz afirmou que, em momento algum o HSBC justificou a demissão
com base “em motivo técnico, econômico ou financeiro ou por falta de desempenho do empregado”. Ainda
segundo o juiz, isto gerou "um indício
de que houve camuflada intenção de
obstar os efeitos que a aposentadoria
geraria para o Banco".

HSBC - II

Para o TST, banco privou o trabalhador
de obter o direito à aposentadoria
Após ser condenado em primeira instância, o HSBC recorreu ao
TRT da 9ª Região (PR), onde foi derrotado, recorrendo em seguida, ao
TST. Há poucos dias, o TST deu o
veredito final sobre a ação confirmando as decisões anteriores e condenando o banco a reintegrar o bancário. A já citada matéria publicada na

página do TST na Internet, informa
que, no entendimento do tribunal “O
empregador pode rescindir o contrato de trabalho firmado com seu empregado, com ou sem justa causa.
Porém, se o ato de dispensa caracterizar a finalidade de privar o trabalhador de obter um direito, o ato deve
ser considerado nulo.”

pelos banqueiros, após duas rodadas
de negociações, o Comando Nacional dos Bancários está convocando
a categoria a aumentar a mobilização.
Assim, foi definida a realização de
mais um Dia Nacional de Luta na próxima quarta-feira, 8. Nesse dia, iniciar-se-á a terceira rodada de negociações, que tratará dos temas emprego e condições de trabalho. Os bancários reivindicam mais contratações,
proibição às demissões imotivadas e
reversão das terceirizações, entre
outras coisas.
PIADINHA
Na sala de aula, a professora, que é
implicada com o menino, testa o
Joãozinho:
- Joãozinho, a frase “Há uma moça
olhando pela janela” é singular ou
plural?
- Singular, responde o Joãozinho.
Não satisfeita, a professora segue com
o teste.
- Muito bom! Me diga agora, “Há várias
mulheres olhando pela janela”, o que é?
E o Joãozinho:
- Fácil, professora. É uma zona.

