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HSBC

LEI DAS FILAS - I

Contraf cobrou o fim do fechamento
de agências e garantia de emprego
Na quarta-feira, 02, dirigentes
da Contraf-CUT estiveram reunidos
com representantes do HSBC. Os
sindicalistas cobraram o fim do
fechamento de agências e das
demissões. Levantamento realizado
pelos sindicatos mostra que o HSBC
já fechou 17 agências e despediu 150
trabalhadores em todo o país.
Em resposta, o Diretor de
Recursos Humanos do banco, Juliano
Ribeiro Marcílio, afirmou que há uma

reestruturação de abrangência mundial
no HSBC, com modificações em
programas internos. Marcílio afirmou
ainda que haverá forte investimento em
infra estrutura nos próximos três anos.
No final da reunião, os
dirigentes sindicais exigiram a
proteção ao emprego. Para eles,
mesmo com a reestruturação, com
um pouco de boa vontade, o banco
pode reaproveitar os trabalhadores
cujas agências foram fechadas.

VENEZUELA - I

“O melhor país da região para quem está
na metade mais pobre da população viver”
É o que afirma o pesquisador do Ipea, Pedro Silva Barros
“Conheço todos, todos os concedida à jornalista Valéria Nader. O
países da América Latina, todos os entrevistado é professor licenciado do
estados do Brasil e 21 dos 23 estados Departamento de Economia da PUCvenezuelanos; não tenho a menor SP e doutor em Integração da América
dúvida em afirmar que a Venezuela é Latina pela USP. Barros é também
o melhor país da região para alguém técnico de planejamento e pesquisa do
que está na metade mais pobre da Instituto de Pesquisa Econômica
população viver, se alimentar, ter Aplicada (Ipea) e titular da missão deste
acesso à educação e a bens de órgão do governo federal em Caracas,
consumo. Não poderia dizer o mesmo Venezuela, desde setembro de 2010.
na primeira vez que estive aqui, há
Na
matéria
abaixo,
reproduzimos mais alguns dados
pouco mais de uma década atrás.”
Esta afirmação foi feita por expostos por Silva Barros em sua
Pedro Silva Barros em entrevista entrevista.
VENEZUELA - II

Pobreza extrema caiu de 13,5% para 2,5%
da população em onze anos, diz Barros
Pedro Silva Barros fornece
informações que em pouco ou nada
coincidem com o que é veiculado pelos
órgãos da mídia hegemônica brasileira:
“A pobreza extrema chegava
[em 2002, quando do golpe de Estado,
patrocinado pelos EUA] a 13,5% da
população, hoje está em 2,5%, um
número fantástico para um país latinoamericano.”
“Ainda que haja escassez de
alguns itens, o consumo per capita de

proteína triplicou em 15 anos, a
mendicância praticamente inexiste,
ninguém passa fome.”
Há trinta anos a Venezuela não
consegue ter três anos seguidos de
inflação abaixo de 20%; nessas três
décadas o período de inflação mais
baixa foi o do governo de Hugo
Chávez.
No próximo C&N traremos
mais alguns trechos da entrevista de
Pedro Silva Barros.

BB foi condenado em
Várzea Grande (MT)
Em Várzea Grande, Mato
Grosso, o Banco do Brasil foi
condenado a pagar R$ 300 mil por dano
moral coletivo em virtude do
descumprimento da “Lei das Filas”. A
quantia deverá ser revertida ao Fundo
Estadual de Defesa do Consumidor. A
sentença obriga o BB a adequar suas
agências ao estabelecido pela lei: 15
minutos em dias normais e 30 minutos
é vésperas ou pós-feriados. Além disso,
as senhas deverão conter os horários
de retirada das mesmas e do efetivo
atendimento.
LEI DAS FILAS - II

Na defesa da saúde
dos bancários
A “Lei das Filas” é resultado de
grande luta do movimento sindical
bancário contra o abuso dos bancos.
Ao mesmo tempo em que punem o
cliente com longa espera pelo
atendimento, os bancos expõem o
bancário a pressão constante.
Rotineiramente, o bancário se vê
premido pela falta de funcionários, e a
impossibilidade de dar conta de todas
as tarefas, e a pressa do cliente em ser
atendido. Somemos a isso, a cobrança
quase ininterrupta das chefias por maior
produtividade e pelo cumprimento de
metas e o resultado é um ambiente de
trabalho estressante. O adoecimento
é, então, uma consequência lógica de
uma organização de trabalho disposta
desta maneira.
Assim, a “Lei das Filas” não
favorece apenas os clientes; ela é um
instrumento
a
serviço
dos
trabalhadores, que procura obrigar os
bancos a garantirem ambiente de
trabalho sadio a seus funcionários.
PIADINHA
O delegado conversa com a sua
principal suspeita:
- Quer dizer, então, que a senhora
matou o seu marido por acidente?
- É! Todos os seis tiros?

