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HSBC terá que comprovar a falta
de pagamento da PLR

O HSBC foi intimado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) a comprovar que seu lucro
em 2001 não permitia o pagamento correto da participação nos lucros e resultados (PLR) a seus
funcionários. O feitiço virou contra o feiticeiro, a decisão é resultado de um processo aberto pelo
banco inglês contra  os sindicatos,  que promoveram manifestações  em todo o  país  exigindo o
pagamento da segunda parcela da PLR, no início de 2002.

No início, o TST sugeriu à direção do HSBC a distribuição de 2,5% de seu lucro a título de
segunda parcela. Porém, os advogados do banco afirmaram que não podiam aceitar a proposta,
pois a matéria já estava bem estudada e entediam que não havia possibilidade de aceitá-la. Diante
da negativa, o TST deu prazo de 20 dias para o banco inglês defender-se e provar que não teve
recursos.

O  HSBC  tem  um  histórico  nada  respeitável  ,  após  cinco  anos  no  Brasil  o  banco  já
demonstrou que não tem nenhuma consideração pelos seus clientes e funcionários.  Em 2001,
descobriu-se  uso  de  grampo  telefônico  para  ouvir  conversas  de  sindicalistas  e  bancários
lesionados, além de manter policiais à paisana em seus quadros. Os funcionários também eram
filmados no seu trabalho cotidiano. O Brasil mudou e é para inglês ver!!!

 
Unibanco demite mais de 100

 
100 bancários demitidos pelo Unibanco no Rio de Janeiro iniciaram na segunda-feira, dia 25,

um acampamento em frente à agência do banco na Av. Rio Branco, 123. Este é apenas  um dos
protesto  aprovados.  Na  programação  das  manifestações  estão  incluídos  distribuição  de  sopa,
panelaço e caminhada até a delegacia regional do trabalho.

Não faltam motivos  para  indignação, a demissão  em massa foi  às  vésperas do Natal  e
atingindo, principalmente, funcionários com mais de 10 anos de empresa.

 
 

Eleição do Banesprev dia 11
 

Aproximadamente 12 mil participantes do fundo de pensão do Banespa votarão para eleger a
próxima  diretoria  do Banesprev,  dia  11/12.  Esta  eleição é  de exterma  importância,  porque no
primeiro   semestre  de 2003 o fundo passará  por  um processo de reestruturação,  portanto os
banespianos precisam colocar na direção do Banesprev representantes comprometidos com os
interesses dos participantes.

Os fundos de pensão constituem um expressivo instrumento de poupança interna para o
Brasil e garante uma aposentadoria mais digna aos filiados. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da
Silva tem incentivado este tipo de iniciativa, os fundos de pensão como poupança.

 



ATENÇÃO : Última semana para
inscrição gratuita

 
Concorra a um final de semana na praia com

acompanhante totalmente grátis
Esta é a última semana para inscrições gratuitas e recebimento de fotos, de 25 a 29/11, que

irão concorrer no I Concurso Fotográfico dos Bancários. As fotos devem ser entregues na Sede do
Sindicato, Av. Washington Luiz, 140/Santos, das 9h às 18h. Serão premiados (com direito a

acompanhante) com um fim de semana na Colônia de Férias do Bancários de Caraguatatuba os
três primeiros colocados, além de troféus. Mostre seu talento, o tema é livre podendo o autor

participar com no mínimo 3 e máximo de 5 trabalhos de fotos coloridas, no tamanho 20 x 25 cm,
sem montagem.

 

Lucro Fantátisco de R$74,08
milhões, PLR deve ser cheia

 
O banco BBV do Brasil teve lucro quase quatro vezes maior que no mesmo período

do ano passado (jan.  a set.),  passando de R$ 19,2 milhões em 2001 para R$ 74,08
milhões.  Portanto,  conforme  este  resultado  fantástico  de  lucros,  a  Comissão  de
Organização de Empregados do BBV diz que o banco tem todas as condições de pagar a
PLR cheia.

Mesmo porque a direção do BBV chegou a afirmar no final do 1º semestre deste
ano que se o banco tivesse lucro nos últimos seis meses de 2002 estaria garantida a PLR
integral.  No início  de julho,  o BBV do Brasil  mudou a estratégia  no país e passou a
explorar o varejo de pessoas físicas de alta renda e pequenas e médias empresas. O
banco terminou setembro com 438 agências, 41 postos de atendimento e 35 PABs. O
ativo cresceu 22% no terceiro trimestre, de R$ 13,6 bilhões para R$ 16,7 bilhões.

 
 
 
 
A Barraca de Praia será armada agora em

dezembro
 

A barraca de praia do Sindicato será montada a partir de 14 de dezembro. Portanto,
os associados estão convidados a já ir preparando seus maiôs, bronzeadores e

disposição para ficarem sentados à beira do mar tomando cerveja, aperitivos e comendo



petiscos a preços razoáveis, sob o sol de verão do litoral. A barraca será armada em
frente a igreja do Embaré, em Santos.

 
Colégio Anglo Americano

Desconto de 50%  nas mensalidades pagas até o primeiro dia de cada mês,
para  os  associados  do  Sindicato,  nos  cursos  de:  Educação  Infantil  ,  Ensino
Fundamental e Ensino Médio,fone: 3234-5003

 
FALS

A Faculdade do Litoral Sul Paulista (FALS),na em Praia Grande, oferece
desconto aos associados, com preços em  Admistração de R$ 323 e Turismo

R$ 289. Informações no fone 3491-1413 e 3491-2037.


