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CAIXA FEDERAL I

Banco divulga ranking de pontuação
dos operadores de negócios

Sindicato intervém
em Porto Alegre

Medida configura desrespeito à Convenção Coletiva da categoria
A Diretoria do Sindicato dos Ban- põe que “no monitoramento de resulcários de Passo Fundo e Região re- tados, os bancos não exporão, publicebeu denúncias sobre o desrespei- camente, o ranking individual de seus
to à cláusula 35 da Convenção Cole- empregados”.
tiva de Trabalho 2011/2012 da cateA diretoria do SEEB-Passo Fungoria bancária. Conforme a denún- do vai averiguar as denúncias e, caso
cia, a Superintendência Regional Alto tal prática persista, tomará as proviUruguai do Banrisul está divulgando dências cabíveis para cobrar o respeiranking de pontuação de operadores to do Banrisul à convenção coletiva.
de negócios. A referida cláusula pro- Isto não se aplica somente ao Banrisul,
íbe claramente tal prática, quando dis- mas a todos os bancos.

Mais uma vez, o SindBancários
precisa intervir para tentar amenizar
as consequências causadas por uma
gestão inadequada. Representantes
da entidade se reuniram na manhã
da última quinta-feira, 17, com o
superintendente regional de Porto
Alegre, Valdemir Colla, para discutir
os abusos que estão ocorrendo,
principalmente, nas agências Porto
dos Casais e Lupicínio Rodrigues.
Embora os problemas relatados
pelos
empregados sejam
recorrentes em praticamente todas
as agências bancárias – como falta
de pessoal e metas abusivas – a
realidade da Porto dos Casais é mais
grave, envolvendo especificamente
os gestores e suas condutas.

SANTANDER

Bancários cobram negociações para
acordo aditivo e PPRS
Os bancários cobraram
negociações com o Santander para a
renovação com avanços do acordo
aditivo à convenção coletiva de
trabalho e do acordo do Programa de
Participação nos Resultados
Santander (PPRS), além dos termos
de compromisso do Banesprev e
Cabesp.
A cobrança ocorreu na quintafeira, dia 17, durante reunião ampliada
da Comissão de Organização dos
Empregados (COE) do Santander,
realizada no Auditório Amarelo do

Sindicato dos Bancários de São Paulo.
Participaram diretores da ContrafCUT, sindicatos, federações e
Afubesp.
O Santander havia dito que iria
negociar logo depois do fechamento
da Campanha Nacional dos
Bancários. Mas, após quase um mês
da assinatura da convenção coletiva
com a Fenaban, que aconteceu no dia
21 de outubro, o banco permanece
em silêncio, frustrando a expectativa
dos funcionários e demonstrando todo
o seu descaso com os trabalhadores.

BANCO DO BRASIL

Mesas temáticas retornam ao
debate nesta quarta
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos se reúnem na próxima
quarta-feira (23) com o Banco do
Brasil para iniciar os debates das
mesas temáticas, em cumprimento
ao previsto no Acordo Coletivo de
Trabalho 2011/2012 (parágrafo 2º da
cláusula 48ª), que trata da negociação
permanente
e
solução
de
divergências).
A direção do BB confirmou a
reabertura das discussões com a

representação dos trabalhadores em
correspondência encaminhada à
Contraf-CUT na quinta-feira (17).
A
representação
dos
funcionários decidiu que vai propor um
calendário de debates, sendo que o
banco deverá se manifestar sobre a
proposição na ocasião.
A ideia é que as discussões se
encerrem até março de 2012, antes
do início da preparação da Campanha
Nacional dos Bancários 2012.

CAIXA FEDERAL II

Ato público retarda
abertura de agência
O SindBancários promoveu um
ato público em frente à agência Porto
dos Casais na manhã da sexta-feira,
dia 18, retardando o início do
expediente na unidade. Já na agência
Lupicínio Rodrigues, o problema é
similar.
Além das cobranças de metas
abusivas e da falta de funcionários,os
bancários ainda precisam trabalhar
em instalações físicas precárias.
Como conseqüência, dois
empregados também precisaram
tirar licença médica para tratamento
de doenças relativas ao trabalho.
PIADINHA
O rapaz saía de uma casa lotérica,
após ganhar a mega-sena acumulada sozinho, quando se deparou com
um atropelamento. Ao se aproximar
e ver que a vítima era a sua sogra,
ele suspirou e exclamou:
-Não adianta! Quando o cara tá com
sorte, tá com sorte mesmo!!!

