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PONTO ELETRÔNICO I

responsável por verificar o
cumprimento das exigências técnicas
para a implantação e funcionamento
dos equipamentos.
As máquinas deverão ter
bobinas de papel para emissão de
comprovantes da jornada de trabalho
aos empregados. A memória de
dados deve ser permanente e
inviolável para que a data e o horário
de registro de ponto não possam ser
apagados
ou
alterados.

PONTO ELETRÔNICO II

Bancos querem aprovar sistema atual
Muitos
bancários
têm
questionado os diretores do SEEB
Passo Fundo e Região sobre a
portaria do Ministério do Trabalho que
determina a implantação do REP
(Registro Eletrônico de Ponto) em
locais
com
mais
de
dez
trabalhadores.
Entre as dúvidas reside o fato
de vários sindicatos estarem
realizando assembléias para
aprovação do sistema alternativo de
ponto eletrônico e o SEEB Passo
Fundo não ter chamado os bancários
para a discussão.
Esclarecendo, a portaria que
determina a implantação do REP foi
emitida pelo Ministério do Trabalho
ainda em 2009 e sua implantação vem

sendo protelada por banqueiros e
empresários sob a alegação de que a
mesma geraria custos com os quais
nem todos os setores poderiam arcar.
As assembléias que estão
acontecendo servem para aprovar o
“sistema alternativo de ponto
eletrônico” que nada mais é do que o
já existente.
A diretoria do SEEB Passo
Fundo decidiu que não fará
assembléias para ratificar a vontade
dos bancos por entender que não está
se propondo nenhum tipo de benefício
ou mudança favorável para a
categoria. Vale lembrar que a portaria
existe desde 2009, tempo suficiente
para o setor mais rico do país se
adequar ao que ela determina.

CONVÊNIOS

Faculdades João Paulo II
Através de um convênio
assinado entre as Faculdades João
Paulo II, o Colégio Gama e o Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e
Região será oferecido um desconto
nas mensalidades aos associados e
seus dependentes legais.
As Faculdades João Paulo II
oferecem os Cursos Superiores de
Direito, Administração de Empresas
e Comércio Exterior , todos
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3601-2785 ou 3601-2786

HSBC

Inmetro fiscalizará novo sistema de
registro da jornada de trabalho
O Inmetro fiscalizará os novos
equipamentos de controle da jornada
de trabalho, homologados pelo
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE). O chamado Registrador
Eletrônico de Ponto (REP) deverá ser
adotado a partir de abril pelas
empresas com mais de dez
funcionários.
De acordo com uma portaria do
Ministério do Trabalho, publicada na
segunda-feira (16), o órgão será
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presenciais, os quais para matrículas
realizadas até 23 de fevereiro de 2012
terão um desconto de 40% nas
mensalidades de todo curso.
Importante salientar que este
desconto é promocional de
lançamento da Instituição e valerá
exclusivamente para estas turmas.
O EJA e o Ensino Médio Regular
terão 10% e 20% de desconto
respectivamente, neste ano.

Negociação no dia
31/01
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomarão as negociações
com o HSBC no próximo dia 31, às
10h, em São Paulo. A data foi
confirmada pelo banco nesta quartafeira, dia 18.
O agendamento ocorre após
envio de carta pela Contraf-CUT à
diretoria do banco inglês na última
quarta-feira, dia 11, reivindicando a
abertura de negociações para discutir
quatro temas específicos. São eles:
pagamento do PPR/PSV; previdência
complementar; emprego, saúde e
condições de trabalho.
A pauta é resultado da última
reunião
da
Comissão
de
Organização dos Empregados
(COE) do HSBC, ocorrida em
dezembro de 2011, em Curitiba.
MERCADO

BB pode comprar
Banestes
O Banco do Brasil pretende
retomar a estratégia de compra de
instituições financeiras estaduais ao
preparar uma oferta pelo Banestes,
conforme publicado nesta terça-feira
(17) pelo Relatório Reservado.
Com a operação, o BB
assumiria a folha de pagamento dos
servidores estaduais e do
funcionalismo público dos 78
municípios do Espírito Santo, ressalta
a
publicação.
PIADINHA
Um brasileiro, em viagem pela
Espanha vai a um restaurante especializado em preparar testículos dos
touros mortos em touradas. Ao receber um prato com a iguaria, ele percebe que os testículos estão muito
pequenos e reclama:
-Por que estes testículos estão tão
pequenos?
E o garçon: -É que nem sempre o toureiro
vence
a
tourada!

