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Orientamos os bancários (as) para
enviar e-mail contra a medida para os
deputados pelo:
http://www2.camara.leg.br/participe/
fale-conosco/fale-com-o-deputado

O que rola nos bancos...
Bradesco/ HSBC
A reunião de negociação entre a Comissão de
Organização dos Empregados (COE) do Bradesco
e o banco, terminou com avanços. Em relação ao
auxílio educação, o Bradesco voltou atrás na decisão de interromper o benefício em dezembro, e
vai continuar com o subsídio até o final do curso
de quem já está matriculado. Outra questão que
atende a minuta de reivindicações é implementação de um sistema que permita o bancário a
transacionar valores entre o VR e VA e vice versa.

Santander

Prosseguem sem avanços as negociações entre a Comissão de Organização dos Empregados (COE) com a direção do Santander sobre o
acordo aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho. Os negociadores do banco não trouxeram
respostas às reivindicações dos trabalhadores,
mesmo estando com a pauta desde maio. Afirmaram apenas que voltariam a analisar temas
do documento. Não há data para nova rodada.

Banco do Brasil
Os trabalhadores do BB garantiram a manutenção do modelo semestral de PLR, composto pelo Módulo Fenaban que corresponde a
um valor fixo mais 45% do salário paradigma e Módulo BB, integrado
por montante variável, além da distribuição linear, entre todos os funcionários, de 4% do lucro líquido do primeiro semestre de 2016.

ITAÚ

CAIXA
A CAIXA se comprometeu a
discutir em mesa permanente, reestruturação, remodelagem e outras mudanças. Entre
elas, as que hoje ameaçam as
Gerências de Reestruturação e
Retaguarda (Direts).

Desde 2013, os bancários do Itaú
fecham acordo bianual de PCR (Participação Complementar de Resultados).
Em 2015, o valor creditado foi de R$
2.285, uma vez que o retorno do patrimônio líquido do banco foi maior que
23% no ano. Conforme acordado na
Campanha do ano passado, este valor
será atualizado de acordo com o índice
de reajuste salarial a ser conquistado
pela categoria em 2016.
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