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COMPENSAÇÃO DIGITAL I

em papel, a situação de muitos
trabalhadores ainda está indefinida,
sem nova colocação. O movimento
sindical reitera sua posição e exige a
manutenção dos empregos e direitos
dos trabalhadores atingidos pela
mudança.
Apesar de eliminar o trâmite
com o papel, foram geradas novas
etapas de trabalho nas agências. A
truncagem elimina a troca física do
cheque e a captura da imagem é feita
na boca do caixa ou nos terminais de
autoatendimento. Neste último caso,
a
digitalização
será
feita
posteriormente, na retaguarda.

COMPENSAÇÃO DIGITAL II

Bancos vão economizar milhões
Os bancos vão ganhar
milhões de reais com o novo sistema
de compensação. Segundo o
coordenador do Comitê Gestor do
Comitê de Transporte Compartilhado
de Malote da Febraban, Dario Antonio
Ferreira Neto, o novo processo deve
proporcionar uma economia de
aproximadamente R$ 100 milhões por
ano aos bancos, com a diminuição de
mil roteiros terrestres e 50 aéreos.
Com a compensação digital
por imagem, o prazo para a
compensação foi reduzido. No caso
de valores inferiores a R$ 299,99, o
período caiu para dois dias; e valores

acima de R$ 300, para apenas um dia.
O maior ganho é para as regiões de
difícil acesso do país, onde a
compensação demorava até 20 dias
úteis.
Apesar dos pontos positivos, é
preciso reafirmar que, mesmo com
todas estas inovações tecnológicas,
os bancos possuem todas as
condições de manter o nível de
emprego da categoria, realocando os
trabalhadores dos setores fechados
para melhorar o atendimento e para
garantir melhores condições de
trabalho, de forma a diminuir as
causas de doenças profissionais.

CORRESPONDENTES BANCÁRIOS

Audiência na Câmara acontece dia 16/08
A Comissão de Finanças e
Tributação (CFT) da Câmara dos
Deputados marcou a realização da
audiência pública que irá discutir o
Projeto de Decreto Legislativo (PDL)
nº 214/2011, do deputado federal
Ricardo Berzoini (PT-SP) para o
próximo dia 16 de agosto, às 14h30,
em Brasília. O PDL suspende as
recentes resoluções do Banco Central
que ampliam as funções dos
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3601-2785 ou 3601-2786

BANCO DO BRASIL I

Movimento sindical exige
manutenção dos empregos
Está em vigor, desde terçafeira (19), a compensação digital por
imagem, processo que elimina o
tráfego físico do cheque no sistema
de compensação. Pelo novo sistema,
o banco captura a imagem e as
informações contidas no cheque de
maneira digital. Por meio de um
arquivo eletrônico, será feita a troca
entre as instituições do sistema
financeiro. A medida havia sido tomada
no final de maio.
Os bancos tiveram 60 dias
para adaptar seus sistemas às novas
regras.Diante da eliminação do
trâmite para compensação do cheque

Nº 2705

correspondentes bancários.
Para o deputado,“o BC deu
todas as facilidades para que os
bancos contratem empresas para
realizar seus serviços. Isso só é
vantajoso para os bancos, mas
prejudica clientes e trabalhadores”.
Disse, ainda, que a resolução do BC
“invade a competência exclusiva da
União para legislar sobre Direito do
Trabalho”, sendo, portanto, ilegal.

Arbitrariedades
em série
O Banco do Brasil continua
cometendo arbitrariedades contra os
trabalhadores por meio de
descomissionamentos e sem
obedecer aos critérios do acordo
aditivo à Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria. A vítima desta
vez foi um bancário com função de
gerente de negócio, da agência
Pinheiro Pedroso, na região oeste de
São Paulo. O pretexto utilizado pelo
banco - de que o funcionário teve
conduta incompatível com o cargo é uma análise totalmente subjetiva.
O movimento sindical está
cobrando resposta do banco sobre o
assunto e critica a falta de
transparência nos processos de
descomissionamentos
dos
trabalhadores do BB, em todo o país.
BANCO DO BRASIL II

Representante
Sindical de Base
Eleição acontece no próximo mês
No mês de agosto, o Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e
Região estará realizando a eleição
para a renovação do quadro de
Representantes Sindicais de Base do
Banco do Brasil em sua base
territorial. O Representante Sindical
de Base cumpre função importante na
organização dos bancários do BB.
Candidate-se e ajude o Sindicato na
tarefa de mobilização do conjunto dos
funcionários, ingrediente essencial
para a conquista e manutenção dos
direitos dos trabalhadores.
PIADINHA
Dois amigos se encontram:
- Você sabia que o Arnaldo está
hospitalizado?
- Não pode ser! - disse o outro, aflito.
- Ainda ontem eu vi o Arnaldo num
baile de carnaval, dançando com uma
gata maravilhosa!
- Pois é, a mulher dele também viu!

