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HSBC faz mal à saúde do Trabalhador
A Comissão dos Empregados
(COE) do banco HSBC se reuniu
em dezembro para discutir vários
temas de interesse da categoria.
Entre os assuntos tratados
estavam Acordo Coletivo,
empregos, demissões, PPR X
PLR (pagamentos da primeira e
segunda parcelas) e nesta reunião
o banco HSBC mostrou a PPR
2014, novo programa que foi
apresentado pelos representantes
do banco Gilmar Leppchark,
Antonio Carlos e Ruan Parna.
Na apresentação do novo
programa PPR /14, os
representantes do banco
disseram que ele esta dividido
em famílias e não será cobrado
de forma contundente como
era. O procedimentos terá
acompanhamento do titular nas
vendas e os coachings serão os
responsáveis pela orientação.
Na última reunião do COE, em
20 de fevereiro, os trabalhadores
não chegaram em consenso visto
que alguns regionais não foram
orientados pelos representantes
do banco que estiveram em São
Paulo, alguns já implantaram a
novo programa e outros continuam
com o programa anterior
(cobranças, reuniões e assédio).
O movimento sindical está ciente que alguns regionais
foram remanejados e que a sua postura para com os

profissionais será acompanhada. Caso estes persistam
em não mudar a forma de gerenciar, serão tomadas as
medidas cabiveis.
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Banco deve respostas aos bancários
No dia 25 de fevereiro a empresa divulgou que não
atingiu o lucro no brasil e não iria pagar a participação
nos lucros, apenas um abono de R$ 1,8 mil. Porém,
um dia antes o banco divulgou o balanço Mundial
e que a marca HSBC teve uma valorização de 15%,
mantendo o segundo lugar no mundo entre as marcas
mais valiosas.
Na contramão dos grandes bancos do Brasil, que
efetuaram o pagamento integral da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR), o banco não sabe aonde

quer chegar, para onde vai e o que vai fazer no Brasil.
Enquanto isso, continuamos a não ter respostas às perguntas. Até quando iremos suportar tamanho descaso
com os trabalhadores e com o Brasil?!
A diretoria do Sindicato dos Bancários de Santos e
Região está atenta ao que acontece no HSBC e está
pronta para tomar todas as medidas necessárias para
a proteção da dignidade dos bancários. É importante
também que os trabalhadores estejam unidos para
fortalecer cada vez mais as lutas da categoria.

Paralisação do HSBC no Centro de Santos (agosto/2013)

Alguns bons motivos para sindicalizar-se
Apesar de não ser obrigatória, a sindicalização é um
direito do trabalhador e um verdadeiro exercício de
cidadania. Os sindicatos são os legítimos representantes
dos trabalhadores junto aos empregadores e
sindicalizar-se significa participar de ações que
valorizam o ofício de cada trabalhador. É lutar para
manter direitos já conquistados e para ampliá-los.
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Cada um dos avanços alcançados pelos trabalhadores
foram fruto de intensa mobilização coletiva. Foi dessa
maneira que os sindicatos fizeram história e trouxeram
para o mundo do trabalho muitas das principais
conquistas que hoje são benefícios dos trabalhadores,
como o vale-refeição, o vale-transporte, o 13º salário,
a jornada específica, a Participação nos Lucros e

Resultados (PLR), entre tantos outros.
Mas, para que um sindicato seja forte e tenha mais
poder, é necessário que um número crescente de
trabalhadores sejam sindicalizados, assumindo
também o papel de sustentar e apoiar essa luta. A
união no sindicato torna a luta coesa e mais fácil.
Cada trabalhador é o elo de uma corrente construída
fraternalmente, segundo interesses comuns.
Ainda não é sindicalizado(a)? Acesse a página
"sindicalize-se" no www.santosbancarios.com.br
e preencha sua ficha ou ligue: (13) 3223-9040 /
3202-1670 / 0800 771 1920. "Fortaleça suas lutas,
sindicalize-se"
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