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HSBC - I

Contraf convoca funcionários para
luta em defesa do emprego

O anúncio do comprador das
operações de banco varejo do HSBC
no Brasil está próximo. Por isso, a
Contraf-CUT está fazendo uma
convocação às funcionárias e
funcionários do banco inglês. É hora
de reforçar a mobilização em defesa
do emprego.
Uma ação à qual todos os
funcionários estão sendo convidados
a se engajarem, é a remessa de emails para políticos e órgãos

envolvidos na operação de venda. "Se
10% dos bancários do HSBC
enviarem e-mail para o Banco Central,
políticos e Cade, já será uma mostra
da força dos trabalhadores", afirmou
Sérgio Siqueira, diretor da ContrafCUT. "Precisamos mostrar que
estamos atentos à situação e que não
aceitaremos demissões em massa
após a compra. Por isso, peça para
os amigos e familiares enviarem
também", completou Siqueira.

HSBC - II

Como e para onde enviar os e-mails

Engaje-se na luta em defesa
dos empregos no HSBC. Envie emails para os senadores gaúchos:
pa u l o p a i m @ s e n a d o r. g o v. b r
l a s i e r. m a r t i n s @ s e n a d o r. l e g . b r
ana.amelia@senadora.leg.br
Para enviar para os demais
senadores basta acessar http://
www.senado.gov.br/senadores/.
Para localizar os e-mails dos
deputados federais gaúchos, acesse
http://www2.camara.leg.br/
deputados/pesquisa.

Abaixo-assinado - Uma outra ação
que deve envolver os funcionários do
HSBC na luta em defesa dos
empregos é o abaixo-assinado. A
proposta é coletar assinaturas dos
trabalhadores e trabalhadoras e
também de clientes e usuários do
banco em apoio a esta luta. Os
abaixo-assinados
serão
encaminhados ao Congresso
Nacional, ao governo federal e aos
órgãos reguladores do Sistema
Financeiro Nacional.

BANRISUL

Encontro Nacional dos Funcionários
do Banrisul foi realizado no sábado, 18

Discursos enfatizaram a necessidade de defender o Banrisul público
O 23º Encontro Nacional dos a velha e surrada receita das
Funcionários e Funcionárias do privatizações para resolver os
Banrisul foi realizado no sábado, 18, problemas de seu governo. Esta
em Porto Alegre. Nos discursos de receita, sabemos, nunca trouxe e
abertura, os dirigentes sindicais não trará qualquer ganho ao povo
enfatizaram a necessidade de gaúcho.
defender o Banrisul como banco
No próximo C&N, traremos
público. Eles ressaltaram também mais matérias sobre o encontro, com
a necessidade do engajamento do foco nas resoluções do mesmo.
conjunto dos banrisulenses tanto na
A delegada sindical, Gabriela Z
Campanha Nacional dos Bancários La Maison, a diretora Dalva N Soccol
como nas manifestações que serão e os diretores Carlos J Marcos e
propostas na luta contra a Gustavo Marques representaram o
privatização. Isto porque, o atual SEEB-Passo Fundo e Região no 23º
governador do Estado já acenou com Encontro Nacional.

ITAÚ - I

Contraf-CUT relatou
problemas do Agir

Na quarta-feira, 15, a ContrafCUT realizou reunião com a diretoria do
Itaú. O tema principal do encontro foi o
programa Ação Gerencial Itaú de
Resultados (Agir) para os funcionários
do setor operacional. Ao iniciar a
reunião, o banco apresentou os
resultados de seu plano de metas que
atribui pontuação individual a cada
funcionário. Por seu turno, os dirigentes
sindicais apontaram vários problemas
que implicam na necessidade de operar
mudanças no plano. Jair Alves,
coordenador da Comissão Executiva
dos Empregados (COE-Itaú), explicou:
"O foco do banco é a meritocracia, para
atingir essas metas, baseadas em três
pontos: objetivo, apuração e premiação.
Nós apresentamos casos em que as
metas são exageradas e alteradas
durante o mês".
ITAÚ - II

Agir também tem
problemas de gestão

Um problema grave do
programa Agir, que foi apontado pela
Contraf-CUT, é a gestão. Jair Alves
afirmou aos representantes do Itaú
que "Muitos responsáveis pela
aplicação do Agir não estão
preparados para gerir e motivar os
trabalhadores". As férias também
apresentam problemas na apuração
das metas. "Em muitos casos, os
funcionários são obrigados a tirar
apenas 20 dias de férias e, antes de
sair, têm de dar conta da meta de um
mês em apenas dez dias, explicou Jair
Alves. Na página do SEEB-PF na
Internet pode ser lida matéria completa
sobre a negociação do dia 15.
PIADINHA
Enquanto isso no supermercado:
- Olha, filho! Uma latinha com o seu
nome!
- Eu te odeio, pai!
- Não diga isso, Mucilon.

