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HSBC DESCONTA DA PPR, PORÉM
DIRETOR RECEBE QUASE R$ 500 MIL

Todos os gerentes comerciais
do HSBC tiveram desconto no
seu PPR referente aos valores
pagos durante 2008 a título de
PSV (antigo PTI).

Sem saber do desconto mui-
tos bancários já haviam
comprometido os valores
que esperavam receber e
agora se endividaram.
Todos estão desespera-
dos e revoltados.

Por outro lado, os diretores e
regionais - da Rede S. Paulo -
receberam de 32 mil até 476 mil
reais, teve gerente regional que
embolsou R$ 127 mil, o que de-
monstra uma total falta de incen-
tivo por quem se mata de traba-
lhar para vender os produtos do
HSBC, suporta metas absurdas
e muitas vezes inatingíveis.

 Muitos destes regionais, que
estão recebendo no mínimo R$
32 mil, em muitos casos cobram
as metas de forma agressiva,
humilhando, pressionando e as-
sediando moralmente.

TUDO ISSO APESAR DO
LUCRO RECORDE

O HSBC no Brasil anunciou lucro líquido re-
corde de R$ 1,35 bilhão em 2008, um cresci-

mento de 9% em relação a 2007. O banco
também informou que a demissão de mais

de 6.000 funcionários, divulgada em Lon-
dres, não vai atingir as operações e os
funcionários da instituição britânica no
Brasil, VAMOS FICAR DE OLHO EM

MAIS ESTA PROMESSA.
O banco iniciou suas operações no país em

26 de março de 1997 e tem hoje 2.502 pontos
de atendimento. Conforme o balanço divulga-
do, o ativo total do HSBC no Brasil aumentou

58% em 2008, avançando de R$ 70,75 bilhões
para R$ 112,1 bilhões.

QUE PATRIMÔNIO É ESSE?
O HSBC vive dizendo que seu maior patrimônio são seus funcionários. Cinicamente envia

molduras para todas as agências para que se coloquem fotos dos funcionários e seus familia-
res com o título "FAMÍLIA HSBC". Que Família é essa que na hora de pagar os lucros reparte

somente com sua cúpula? Que patrimônio é esse? A falta de respeito é Total!!!
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EXPEDIENTE

Estão abertas as ins-
crições para o Campeo-
nato de Futebol de Salão
dos Bancários de 10/03
até 10/04/2009. A taxa de
inscrição é de R$ 100,00

INSCRIÇÕES PARA O CAMPEONATO
DE FUTSAL DOS BANCÁRIOS

O Sindicato está disponibilizando ônibus a todos (as) que estiverem
interessados (as) em participar do ato ao Dia Internacional da Mulher,
em São Paulo, dia 08/03. O ônibus sairá às 7h30, da Av. Ana Costa, 208,
em frente ao Centro dos Estudantes de Santos (CES). Os interessados
(as) deverão reservar seu lugar dando o nome e o RG pelo fone: 3223.9040
até sexta-feira ou diretamente na Secretaria do Sindicato.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

por equipe. Porém, a equi-
pe que trouxer quatro no-
vas sindicalizações será
isenta da taxa.

O Campeonato, como
em anos anteriores é des-

tinado somente aos asso-
ciados do Sindicato e será
realizado no poliesportivo
do morro da Nova Cintra,
Av. Santista, 790.

 Os jogos serão aos sá-
bados, ao término será re-
alizado o já conhecido
"Bar Cultural", onde se
apresentarão bandas for-
madas por bancários (as).
A piscina será aberta aos
associados.

Serão inscritos no míni-
mo 5 atletas por equipe e
no máximo 10. Os jogos
serão arbitrados pela Liga
Regional de Futebol de SINDICALIZE-SE

Salão de Santos.
Maiores esclarecimen-

tos pelo fone 3223.9040

com Álvaro, Fabiano ou
Roger, ou diretamente na
Secretaria do Sindicato.


