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HSBC

funcionário, mas pode chegar a 140%,
dependendo do tempo de casa do
empregado.
Ao incluir apenas funcionários
com um certo patamar de salário, o
HSBC exclui a maioria de seus
empregados. A média salarial do
HSBC, uma das menores entre os
bancos no Brasil, é de R$ 2.800, ou
seja, a grande maioria dos
funcionários ficará de fora.
O movimento sindical já está
exigindo explicações sobre o plano,
que foi elaborado e lançado sem
nenhum
debate
prévio.

BANRISUL

Liminar proíbe a contratação de
estagiários sem processo seletivo
O juiz substituto da 10ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre, Elson
Rodrigues da Silva Junior, deferiu a
antecipação de tutela requerida pelo
Ministério Público do Trabalho (MPT)
em ação civil pública ajuizada contra
o Banco do Estado do Rio Grande do
Sul (Banrisul).
Válida desde 19 de janeiro, a
liminar proíbe o banco de renovar
contratos de estágio e contratar
novos estagiários sem aprovação do
estudante em processo seletivo
público que observe os princípios
constitucionais da impessoalidade,
moralidade, publicidade e isonomia.

No entendimento do magistrado,
a falta de transparência nesse tipo de
contratação é agravada pelo fato de o
banco reservar milhões de reais por
ano para o pagamento de cerca de 3
mil estagiários. Além disso, a decisão
judicial cita que os documentos
juntados pelo réu não comprovam a
escolha de estagiários com base em
critérios objetivos, como maior
pontuação em prova, melhores notas
na instituição de ensino.
Ao que foi constatado, as
contratações eram realizadas com
base na simples vontade pessoal e
subjetiva de que contratava.

SANTANDER

Pensão milionária para ex-diretor
O diretor-geral do Santander
para a América Latina e integrante do
conselho executivo do banco
espanhol, Francisco Luzón, deixará o
cargo nos próximos dias.
Segundo a Europa Press, o
executivo deve receber uma pensão
acumulada de 55,9 milhões de euros.
A esse montante devem ser
acrescentados mais 10 milhões de
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BANCO DO BRASIL

Novo plano de previdência exclui
quem ganha menos de R$ 3.500,00
O HSBC deu mais um exemplo
de que não valoriza seus funcionários.
A direção do banco inglês lançou um
novo plano de previdência corporativa
que beneficia somente os bancários
com rendimentos acima de R$ 3.500.
Pelo plano antigo, que continua
ativo, o trabalhador pode contribuir
mensalmente com até 12%, mas o
banco limita sua contribuição em
0,5%.
Já no novo, válido apenas para
quem ganha mais de R$ 3.500, o
banco contribui no mínimo com o
mesmo valor de contribuição do
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euros a título de “outros seguros”.
Luzón era o segundo executivo melhor
pago do banco, atrás de Alfredo
Sáenz.
Enquanto isso, nas agências, os
funcionários vivem uma rotina de
pressão e incerteza, marcada por má
remuneração, metas abusivas, alta
rotatividade e péssimas condições
para o desempenho das funções.

Negociação sobre
incorporações
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomaram o debate da
mesa específica com o BB na
segunda-feira (23), em Brasília. Na
pauta da reunião estava a saúde e a
previdência dos bancários egressos
de bancos incorporados pelo BB.
Em relação aos funcionários
oriundos do BESC, Nossa Caixa e
BEP, as entidades continuarão
exigindo que o BB possibilite o direito
desses trabalhadores se filiarem à
Cassi e à Previ. O movimento sindical
cobra
a
extensão
desses
direitos.Todos os trabalhadores,
incorporados ao quadro do BB,
devem ter o mesmo tratamento, com
direitos e benefícios iguais.
Na ocasião, o banco se
comprometeu em analisar as críticas
e ponderações do movimento sindical
e apresentar uma solução ao menos
parcial sobre o que foi proposto.
SINDICATO

Filie-se ao SEEB
Passo Fundo
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região convida a todos os bancários de sua base
territorial a se filiarem à entidade.
Com a filiação, os bancários aumentam a representatividade do Sindicato, bem como a sua capacidade
para lutar pela conquista e ampliação
de direitos.
Além disso, podem contar com
a utilização da sede da entidade para
eventos, convênios dos mais variados e participar de ações
coletivas.Filie-se ao Sindicato!
PIADINHA
O louco se atira do terceiro andar do
hospício. Logo, um sujeito,
percebendo que ele ainda está vivo,
pergunta: -O que aconteceu, cara?
E o louco: - Não sei! Eu tô chegando
agora!

