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BANCO DO BRASIL I

trabalhadores do BB de sua base
territorial (filiados, ou não) para
participarem de uma Assembleia
que se realizará no dia 31 de
janeiro de 2013, às 18 horas, na
sede do Sindicato, na rua General
Osório, nº 1411, no centro de Passo
Fundo.
Salientamos a importância da
participação de todos. Também
entendemos como fundamental que
os trabalhadores do BB tragam para
a Assembleia todos o tipos de dúvidas
e informações sobre o assunto.

BANCO DO BRASIL II

Na reunião do dia 28, banco se
manteve intransigente
Em nova rodada de
discussões realizada nesta segundafeira 28 em São Paulo com a ContrafCUT, as federações e os sindicatos,
o Banco do Brasil manteve a linha
intransigente, apresentada na
semana passada, de não negociar e
implantar unilateralmente o novo
plano de funções comissionadas de
6 horas, que envolvem a vida de
milhares de trabalhadores.
O plano é uma decepção

porque o banco reduz salário de
milhares
de
funcionários
comissionados, que já deveriam estar
trabalhando 6 horas, e fez uma
manobra interna nas verbas
remuneratórias de maneira a
prejudicar os funcionários que
migrarem.
Quanto
mais
direitos
conquistados o funcionário tiver, como
por exemplo letras de mérito e
antiguidade, maior pode ser o prejuízo.

BRADESCO

Lucrando e demitindo...
O Bradesco obteve lucro
líquido ajustado de R$ 11,523 bilhões
em 2012, o que significa um
crescimento de 2,9% com relação ao
ano anterior, mesmo com a redução
de juros e spreads e com o aumento
de 15,31% (ou R$ 1,85 bilhão) das
Provisões para Devedores Duvidosos
(PDD) para uma inadimplência
superior em apenas 0,2 pontos
percentuais (de 3,9% para 4,1%) no
período.
Apesar do aumento do lucro
bilionário, o Bradesco fechou 1.299
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HSBC

Assembleia no Sindicato, hoje, às 18
horas,debaterá novo plano de funções
Como é de conhecimento de
todos, o Banco do Brasil, de forma
nebulosa e unilateral, apresentou um
novo plano para as funções
comissionadas de 6 horas.
Esta postura do banco está
causando grandes preocupações nos
funcionários, pois trata-se de uma
manobra que tem o claro objetivo de
retirar direitos e trazer prejuízos
financeiros que beiram o estelionato.
Sendo assim, o Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e
Região convoca todos os
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postos de trabalho no ano passado,
segundo o balanço da instituição
financeira anunciado nesta segundafeira 28.
O montante provisionado pelo
Bradesco para os atrasos superiores
a 90 dias (R$ 13,9 bilhões) é maior
que o lucro líquido ajustado anunciado.
O Bradesco repete a manipulação
contábil, usada por todos os bancos
no ano passado, para esconder o
lucro superdimensionando as
provisões para devedores duvidosos
em relação à inadimplência real.

Mudanças no plano
de saúde
Conforme já noticiamos no
Curtas e Novas, o HSBC promoveu
mudanças unilaterais no plano de
saúde de seus trabalhadores.
Tais mudanças provocaram
descontentamento de todos os
funcionários do banco, pois mesmo
não havendo a necessidade de
pagamento de contribuição para os
titulares, os valores de coparticipação
nas
consultas
e
demais
procedimentos
dos
seus
dependentes sofreram aumentos
significativos.
Antes da mudança, os
titulares pagavam um valor fixo
mensal para a utilização do plano por
eles e por seus dependentes.
baseado neste fato, o banco garantia
um período extra de manutenção do
plano nos casos de demissão sem
justa causa, ou aposentadoria. Desta
forma, ao extinguir a mensalidade por
parte do bancário titular, o HSBC fica
desobrigado de garantir a
manutenção do plano conforme
permite a legislação.
Para debater estas e outras
questões referentes ao HSBC a
Comissão de Empresa (COE) estará
reunida com o banco nos dias 06 e
07 de fevereiro, em Curitiba.
SECRETARIA DE IMPRENSA

Site em contrução
Informamos à categoria
bancária que o site novo do Sindicato
está quase pronto. Em breve,
ofereceremos aos bancários um
novo canal de comunicação muito
mais moderno e funcional.
PIADINHA
-Me separei! Estou mal por causa
dos meninos! O juiz mandou eles
morarem com quem ficou com mais
bens.
-Ficaram com a mãe?
-Não! Com o nosso advogado!

