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COQUETEL DAS BANCÁRIAS

BANRISUL

Bancários discutem Plano de Carreira Evento ocorre no dia
28/03, às 17:30
em assembleia, no dia 23 de março
Depois de aproximadamente
dois anos de discussões no Grupo de
Trabalho, na Comissão Paritária e em
dois grandes seminários que teve a
presença
significativa
dos
funcionários do Banrisul, chegou a
hora de todos se encontrarem numa
assembleia nacional para apreciar as
propostas sobre o Novo Plano de
Carreira e organizar a mobilização.
O evento vai ocorrer no próximo
dia 23 (sábado), a partir das 9h30, no
auditório do Ritter Hotéis, no Largo
Vespasiano Júlio Veppo nº 55, em
frente à Rodoviária, no centro de Porto
Alegre.

O GT Carreira trabalhou
exaustivamente durante esses dois
anos. É formado por dirigentes e
delegados sindicais do Banrisul e tem
representação dos trabalhadores de
diversos setores e funções, tais como
caixas, ONs, comissionados,
representantes da TI (Tecnologia da
Informação) e plataformistas.
O GT elaborou propostas de
Plano de Carreira, produzindo a
Cartilha Horizonte submetida aos
empregados no II Seminário Nacional
sobre Plano de Carreira, ocorrido em
19 de maio de 2012, com a presença
de mais de 500 banrisulenses.

Lembramos a todas as
bancárias de Passo Fundo e Região
que estamos organizando um
coquetel em comemoração ao Dia
Internacional da Mulher, transcorrido
no último dia 08 de março.
O evento acontecerá no
próximo dia 28/03, a partir das
17:30, no Salão do Sindicato.
Nos próximos dias, a diretoria
do SEEB estará passando nas
agências para confirmar a presença
das bancárias interessadas em
participar do coquetel, que será
gratuito.Participem!
AUDIÊNCIA

ITAÚ

Encontro Estadual de dirigentes
sindicais será no dia 26 de março
A Fetrafi-RS promove no dia 26
de março, às 10h, na sede da
entidade, o Encontro Estadual de
Dirigentes Sindicais do Itaú Unibanco,
atividade que vai ser preparatória para
o encontro nacional.
Os temas que vão ser tratados
no encontro foram sugeridos pela
COE Itaú Unibanco, como a situação
do emprego no banco, saúde,
condições de trabalho, previdência

complementar, plano de saúde e
remuneração. Vai haver ainda a
escolha dos representantes do estado
que vão participar do Encontro
Nacional.
Os dirigentes sindicais que vão
participar do encontro estadual vão
organizar os debates com os
funcionários do Itaú de sua base,
colhendo propostas sobre os temas
da pauta do encontro.

PROCON-SP

Empresas mais reclamadas:
Itaú em 1º, Bradesco em 3º
O Itaú Unibanco liderou o ranking
das empresas mais reclamadas de
2012, elaborado pelo Procon-SP. Em
segundo lugar ficou a operadora de
telefonia Claro, seguida por Bradesco
(3°), Vivo (4°) e B2W (5°), companhia
das lojas Americanas, Submarino,
Shoptime, entre outras marcas de
varejo.
O Itaú Unibanco, que ocupava a
terceira colocação em 2011, disse,
por meio de sua assessoria, que o

volume de reclamações resulta de um
motivo específico, que era a tarifa de
cadastro cobrada pelo financiamento
de veículos.
O Bradesco, que liderou as
reclamações de 2011, afirmou que a
“melhora na posição no ranking”
reflete o expressivo investimento que
o banco tem feito em treinamento,
gestão dos relacionamentos e em
tecnologia para melhorar os índices
relativos
ao
atendimento.

Santander frustra
MPT
O Santander frustrou a
expectativa da procuradora Ana
Cristina Tostes Ribeiro, do Ministério
Público do Trabalho (MPT), durante
audiência realizada na tarde desta
quinta-feira (14), em Brasília, sobre
as demissões em massa antes do
Natal de 2012. O banco não trouxe
nenhuma nova proposta para
resolver o processo judicial.
A reunião havia sido marcada
após a audiência de conciliação da
Ação Civil Pública (ACP) movida pelo
MPT contra o banco e em tramitação
na 14ª Vara do Trabalho de Brasília,
que acabou sendo suspensa durante
audiência ocorrida no último dia 4 pelo
prazo de 30 dias para nova tentativa
de conciliação. A procuradora do
MPT registrou em ata que “lamentou
a posição do banco, pois este, na
verdade, não trouxe nenhuma
proposta
de
acordo”.
PIADINHA
-Você está bebendo?
-Não! Estou afogando as mágoas!
-E está conseguindo afogá-las?
-Não! Elas aprenderam a nadar!

