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ITAÚ

Loja deverá indenizar vendedora
obrigada a imitar galinha
A rede de lojas Pompéia deve
indenizar em R$ 15 mil uma
vendedora que alegou ter sido
obrigada a imitar uma galinha
cacarejando e batendo asas como
represália pelo descumprimento de
uma meta. O caso aconteceu em
Alegrete, na fronteira oeste do Rio
Grande do Sul.
De acordo com a trabalhadora,
o gerente costumava dividir os
vendedores em dois grupos e
estabelecia prendas para a equipe que
vendesse menos ao fim de
determinado período.
A decisão é da 3ª Turma do

Nº 2751

TRT-RS e confirma sentença do juiz
Alcides Otto Flinkerbusch, da Vara do
Trabalho de Alegrete. Tanto a empresa
como a empregada ainda podem
recorrer ao Tribunal Superior do
Trabalho (TST).
Segundo um dos relatos, entre
os “micos” impostos aos vendedores,
estavam a obrigação de dançar funk,
vestir-se com roupas da loja e imitar
bichos. A mesma testemunha
declarou que havia perseguição aos
vendedores que não atingiam as
metas, e que muitos empregados
pediam demissão por não suportar a
pressão dos gestores da loja.

Justiça garante protestos em Canoas
Após as manifestações do
Sindicato dos Bancários de Porto
Alegre em agências do Itaú Unibanco
de Canoas, denunciando as más
condições de trabalho e a falta de
pessoal, o banco ingressou em juízo
tentando impedir o exercício dos
direitos legítimos dos trabalhadores.
Porém, o juiz Luiz Fernando
Bonn Henzel indeferiu o pedido,
assegurando o direito dos bancários
de paralisarem as suas atividades.
Os funcionários estão sofrendo
com as pressões por metas
desumanas, a falta de pessoal e com
problemas de saúde em todas as
unidades do Itaú Unibanco.

SANTANDER

Além de não contratar, banco
descumpre a Convenção Coletiva
O Sindicato dos Bancários de
Londrina e Região tem recebido
reclamações constantes de falta de
pessoal nas agências do Santander.
Em visitas a alguns pontos de
atendimento foi possível constatar
essa triste realidade, onde o desvio
de função é uma regra, com gerentes
fazendo as funções de caixa.
O Santander também vem
descumprindo a clausula 35ª da

Convenção Coletiva de Trabalho 2011/
2012, que veda a publicação de
resultados individuais do ranking de
seus empregados.
Estes fatos, somados a tantos
outros tipos de ataques aos
trabalhadores e seus direitos são uma
constante no Santander e, por isso,
têm
sido
combatidos,
sistemáticamente, pelo movimento
sindical
em
todo
o
país.

MERCADO FINANCEIRO

Capital estrangeiro aumentará sua
participação no Bradesco
O Bradesco informou na terçafeira (17) que foi autorizado a
aumentar a participação estrangeira
em seu capital ordinário de 14% para
30%. O decreto dando aval à medida
foi publicado no Diário Oficial da União.
Segundo fato relevante enviado à
CVM (Comissão de Valores
Mobiliários), a alteração irá atender à
potencial demanda de papéis no
exterior por meio de um programa de
ADRs (American Depositary

Receipts).
Para a analista da Ativa
Corretora, Luciana Leocadio, o
anúncio é positivo para as ações
ordinárias do banco.
Por outro lado, esta medida
denota o quanto o mercado brasileiro
tem se tornado interessante para o
capital estrangeiro. Também, não é
para menos. Um país que opera taxas
de juros como as brasileiras não
poderia esperar outra coisa.

HSBC

Vendas na América
Central
O HSBC anunciou nesta terçafeira (24) que está vendendo suas
operações na Costa Rica, El
Salvador e Honduras para o grupo
colombiano Banco Davivienda por
US$ 801 milhões. Essas unidades
contam com 136 agências e cerca
de 4 mil bancários.
“A transação demonstra nosso
compromisso em impulsionar o
crescimento e melhorar os
rendimentos na América Latina, e por
isso estamos nos desfazendo de
negócios que não cumprem com
nossos critérios de investimentos”,
declarou Antonio Losada, presidente
da HSBC na América Latina.
PIADINHA
Uma mulher leva um bebê ao pediatra e reclama:-Doutor, este bebê não
ganha peso! O que eu faço?
Após apalpar os seios da mulher o
doutor avisa:-Isto acontece porque
você não tem leite!
-É que eu sou a avó do bebê, mas
adorei ter vindo aqui, hoje!

