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PROJETO DE LEI

Gestor de Passo Fundo pisa na bola
A categoria bancária mudou. É
pena que isto não tenha sido percebido
por todos os envolvidos no dia-a-dia
das agências. Hoje, não se admite
mais a truculência e a falta de
educação que , para nosso espanto,
de vez em quando, aparecem dentro
dos bancos.
Há algum tempo atrás, no
Banrisul, tivemos dois “convidados”
para um curso de boas maneiras no
trato com os colegas. Feito na
Direção Geral, foi o que chamamos
de um “santo remédio”. O único
problema é que o efeito é individual e
não
age
sobre
todos
os
administradores.
Agora, temos mais um
desses casos no Banrisul.
Trata-se de um Gerente Geral,
recém chegado a Passo Fundo.
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Além de agir com rispidez e
falta de educação com os colegas
bancários,utiliza-se da expressão
“boneco” para se referir aos clientes
e usuários , linguagem chula que não
condiz com um gerente do maior
banco público estadual do país.
Administra usando, quase que
exclusivamente, a coerção. No seu
arsenal encontram-se “cartas
desabonatórias” de funcionários que
ele ameaça enviar para a
superintendência. Não toleramos este
tipo de atitude por parte de qualquer
gestor.
Não havendo mudança , ele
mesmo será alvo das referidas cartas,
tanto para a Superintendência, quanto
para a Diretoria do Banco, além de
denúncia à DRT (Delegacia Regional
do Trabalho).

Compe poderá parar
durante as greves
Tramita na Câmara o Projeto de
Lei 7295/10, do deputado Luiz Couto
(PT-PB), que exclui a compensação
bancária da relação dos serviços
essenciais estabelecida pela Lei de
Greve (7.783/89). Se o projeto for
aprovado, a compensação bancária
poderá parar durante as greves.
A classificação desse serviço
como essencial faz com que as
greves durem mais tempo.A
compensação bancária não se
enquadra mais nesse conceito de
serviço ou atividade essencial, em
vista do advento de outras facilidades
de acesso à moeda.
A proposta tramita em caráter
conclusivo, apensada ao PL 401/91,
do ex-deputado e atual senador Paulo
Paim (PT-RS).
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HSBC

COE debate salário e emprego
A Contraf-CUT promoveu na
quinta-feira, dia 10, uma reunião
ampliada da Comissão de
Organização dos Empregados (COE)
do HSBC, em São Paulo, que aprovou
novas iniciativas para aumentar a
remuneração dos trabalhadores,
envolvendo o pagamento da
Participação dos Lucros e Resultados
(PLR) e do Programa Próprio de
Remuneração (PPR).
Também foi definido lutar pela
proteção aos empregos dos
trabalhadores do Setor de
Compensação (SECOM), além da
previdência complementar.
Atualmente, o banco inglês
compensa o PPR na PLR e diluindo
parte do programa próprio em
pagamentos mensais. Além disso,
30% do PPR é pago mensalmente
pelo cumprimento das metas.
Dessa forma, ao final do ano, o
bancário recebe somente um valor
pequeno de PLR, pois o banco
desconta o valor pago do PPR.

Os dirigentes debateram a
mudança no processo de trabalho
que deve ocorrer com os funcionários
que atuam no Setor de Compensação
(SECOM). Exigiu-se a proteção ao
emprego desses bancários, uma vez
que poderá haver alterações no modo
como o trabalho será realizado, por
exemplo, com a concentração dos
funcionários para um único local.
O lucro do banco mostra que os
ingleses encontraram o rumo no país.
Nesse sentido, nada mais justo do que
melhorar as condições de trabalho dos
seus funcionários.
É preciso melhorar salários,
ampliar contratações, distribuir os
lucros de forma justa e transparente,
investir na educação, formação,
segurança e saúde dos bancários.
Há muito o que fazer para quem
busca, por exemplo, a certificação da
SA 8000, e para que um dia quis ser a
melhor empresa do ramo financeiro
para se trabalhar. Em breve, haverá
nova reunião da COE do HSBC.

Eleição dos
delegados sindicais
As inscrições para a eleição de
Delegados Sindicais no Banrisul se
encerraram ontem, dia 14 de Março.
Se inscreveram os colegas Éder
Polo, da Agência Passo Fundo
Centro, para Passo Fundo e Josemar
C. Nunes, da Agência Lagoa
Vermelha, para a extensão de base.
A coleta dos votos ocorrerá nos
dias 17 de Março (em Passo Fundo)
e 18 de Março (na extensão de base).
PIADINHA
O piloto para a torre de controle:
-Motor esquerdo com avarias, motor
direito
parado,cauda
em
chamas,perdendo
altura
rapidamente...Aguardo instruções.
-Torre de controle falando. Já tentou
todos os procedimentos de
e m e r g ê n c i a ?
S
i
m
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-Então repita comigo: “Pai nosso que
estais
no
céu...”

