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Negociações com a Fenaban serão
retomadas na terça e quarta-feira
No tema segurança bancária,
se destacam reivindicações como a
proibição da guarda das chaves e
acionadores de alarmes para evitar
sequestros, fim do transporte de
numerário por bancários, instalação
de equipamentos e medidas de
prevenção contra assaltos, entre
outros.

BANCO DO BRASIL I

Remuneração e carreira serão
discutidos na negociação de hoje
Hoje
tem
negociação
específica do BB em São Paulo. Os
pontos de pauta são:
- aumento do piso, interstício de 6% e
diminuição do tempo para aquisição
das letras de mérito;
- PLR (modelo debatido na Feban),
sendo que qualquer modelo aditivo à
Fenaban não terá vínculo com o
programa Sinergia BB;
-pontuação de mérito para caixas e
escriturários;

-VR para os caixas executivos e
aumento no valor da gratificação de
função;
-efetivação dos caixas e que todos
pertençam às dotações das agências;
- gratificação de função de 55% para
atendentes CABB, unificação dos
atendentes A e B e tirar a trava de
remoção (pela natureza do trabalho).
Os funcionários reivindicam ainda o
fim do truque aos clientes e usuários
em relação ao “Bom pra Todos”.

BANCO DO BRASIL II

Inscrições à Eleição para Representante
Sindical de Base se encerram dia 24
Encerram-se na sexta-feira,
24, às 17 horas, as inscrições para a
eleição do novo quadro de
Representantes Sindicais de Base do
Banco do Brasil na base territorial do

SEEB-Passo Fundo. Em seu trabalho
de apoio às atividades do sindicato, o
Representante Sindical de Base é um
membro importante para a
organização do funcionalismo do BB.

RECLAMAÇÕES

Banrisul lidera ranking do BC, no RS
O Banrisul ficou em primeiro
lugar entre os bancos, no ranking de
reclamações do Banco Central no Rio
Grande do Sul. O ranking de julho: 1º
lugar: Banrisul;2º lugar: HSBC;3º
lugar: Itaú; 4° lugar:Bradesco; 5º lugar:
Santander.
As
reclamações
mais
comuns: irregularidades na conta-
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ITAÚ

CAMPANHA SALARIAL

O Comando Nacional dos
Bancários retoma amanhã, 21, as
negociações da Campanha 2012
com a Fenaban, em São Paulo. Essa
terceira rodada de negociações, que
continuará na manhã de quarta-feira
22, vai discutir as reivindicações
sobre segurança bancária, igualdade
de oportunidades e remuneração.
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salário, realização de débitos não
autorizados pelo cliente; restrições
para quitação de empréstimos
antecipadamente e para realização
da portabilidade de crédito; problemas
de documentação em operações de
crédito, devolução de cheques sem
justificativa plausível e a não abertura
da conta após solicitação.

Banco apresentou
proposta para a PCR
Os representantes dos
trabalhadores retomaram as
negociações com o Itaú na tarde da
quinta-feira (16), em São Paulo. O
banco apresentou proposta para a
Participação Complementar nos
Resultados (PCR).
Os valores pagos dependerão
do indicador de retorno sobre
patrimônio liquido (ROE). Pela
proposta do banco, o valor total a ser
recebido pelo funcionário será de R$
1.800, que representa um
crescimento de 12,5% em relação ao
que foi pago no ano passado, que foi
de R$ 1.600.
A PCR, no valor de R$ 1.800,
será paga conjuntamente com a
antecipação da primeira parcela da
PLR da categoria, que será
negociada na mesa de negociação da
Campanha 2012 entre o Comando
Nacional dos Bancários e a Fenaban.
FESTA DOS BANCÁRIOS

Prepare-se: o dia 31
está chegando!
Como em todos os anos, o
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo está preparando uma
grandiosa festa para a comemoração
do “Dia dos Bancários”, que ocorre
no dia 28 de agosto. A festa
acontecerá na APCEF, no dia 31 de
agosto. Prepare-se!
PIADINHA
E tinha aquele garotinho que assim
que começou a falar só gritava
TRUCO!!!! Os anos foram se
passando e nada de melhorar. Um
belo dia, os pais cansados o levaram
ao médico. O médico pega um
baralho dá ao menino e pede aos pais
para saírem da sala. Depois de uma
meia hora de gritaria, os pais entram
e perguntam: - E ai doutor o que é que
o menino tem? - Não sei, mas pela
cara dele deve ser ZAPE!!!

