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RECLAMAÇÕES AO PROCON

Movimento sindical cobra a abertura
das negociações com o banco
A Contraf-CUT enviou na
quarta-feira (11) uma carta à diretoria
do HSBC em que requer a abertura
imediata de negociações para discutir
quatro temas específicos. São eles:
emprego, remuneração variável
(PPR/PSV), saúde e condições de
trabalho, e previdência complementar.
A pauta é resultado da última
reunião da Comissão de Organização
dos Empregados (COE) do HSBC,
ocorrida em dezembro de 2011, em
Curitiba.
A retomada das negociações
com o banco neste momento é
fundamental, particularmente em

relação ao tema da PPR/PSV, uma
vez que o programa próprio de
remuneração variável do banco é
anterior à assinatura da Convenção
Coletiva de Trabalho de 2011/2012 dos
bancários.
Em relação à previdência
complementar, o banco anunciou
unilateralmente nesta semana um
novo plano, quando também se trata
de uma antiga reivindicação
apresentada pelas entidades
sindicais.
Nova reunião da COE do
HSBC está prevista para ocorrer no
próximo dia 23 de janeiro.

TARIFAS

Receita de cinco bancos supera
R$ 53 bilhões em nove meses
Somente os cinco maiores
bancos que operam no país - Itaú
Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco,
Caixa Econômica Federal e
Santander - arrecadaram R$ 53,931
bilhões com receitas de tarifas e
prestação de serviços nos primeiros

nove meses de 2011, um crescimento
médio de 13,52% em comparação
com o mesmo período de 2010.
Os ganhos serão ainda
maiores quando forem divulgados os
balanços anuais de todos os bancos,
a partir do final de janeiro.

JUSTIÇA

TRT-RS condena empresa que isolou
funcionária reabilitada no trabalho
A Claro, operadora de telefonia,
foi condenada pelo Tribunal Regional
do Trabalho do Rio Grande do Sul
(TRT-RS) por assedio moral após
deixar isolada e sem funções uma
funcionária que acabara de voltar de
licença médica. A empresa ainda
pode recorrer da decisão.
Segundo a trabalhadora, seus
superiores não lhe atribuíam tarefas
e a deixavam em local muito frio, sem
cadeira e mesa próprias, tendo que
ocupar seu tempo com leitura de
jornais e revistas ou vendo televisão,
situação que lhe causou diversos
constrangimentos diante de colegas.

Uma testemunha disse ter
passado por situação idêntica,
afirmando que ambas ficavam parte
da jornada de trabalho na cozinha,
vendo televisão, ou num corredor frio,
de frente para uma parede e com
computadores desligados.
Afirmou ainda que eram
chamadas de “dondocas” e ouviam
piadas como “O que vocês fazem
aqui? Não é melhor ficar em casa
vendo TV?”.
O TRT-RS confirmou decisão
da juíza Carolina Hostyn Gralha Beck,
12ª Vara do Trabalho de Porto Alegre e
estipulou a indenização em R$ 10 mil.

Itaú lidera lista entre
os bancos
A
maior
parte
das
reclamações dos consumidores aos
Procons em 2011 concentrou-se nos
segmentos financeiros e de
telecomunicações. Dos 1,6 milhão
de atendimentos registrados ao
longo do ano, 81,9 mil foram
relacionadas ao grupo Itaú. O banco,
que demitiu mais de 4 mil funcionários
em 2011 e prejudicou o atendimento
aos clientes, é seguido pela Oi (80,8
mil), Claro-Embratel (70,1 mil) e TimIntelig (27,1 mil).
Assuntos
financeiros,
telecomunicações e alguns produtos
como
aparelho
celular,
computadores, dvds, móveis e
eletrodomésticos de linha branca
somam 57,75% do total de
reclamações aos Procons.
A PRIVATARIA TUCANA

Lançamento no FST
2012, em POA
O SindBancários, com o apoio
da Fetrafi-RS, Contraf-CUT e CUTRS, realiza às 16h de quarta-feira, dia
25 de janeiro, na Casa dos
Bancários, o lançamento no Rio
Grande do Sul do livro “A Privataria
Tucana”, com a presença do autor
Amaury Ribeiro Jr. A atividade integra
a programação do Fórum Social
Temático 2012.
A Privataria é o livro de nãoficção mais vendido no país e retrata
um período dos mais sombrios de
nossa história, marcado pela
corrupção e entrega do patrimônio
público para o capital estrangeiro
através de privatizações como as do
Banespa e do Meridional.
PIADINHA
Quanto tempo eu ainda tenho de
vida, doutor?
-Dez…
-Dez, o quê? Meses, semanas,dias?
-Nove… Oito… Sete…Seis...Cinco...

