Outubro de 2013

Segurança em risco!
Bancos desrespeitam e colocam em risco
segurança de clientes ao enviá-los para
agentes conveniados no período da greve
ATENÇÃO: Sua segurança está em risco!
Sem porta com detector de metais e sem uma
empresa de vigilantes que atue nos comércios, estes
estabelecimentos colocam em risco a vida de clientes
usuários.
Nesta semana, um exemplo de insegurança
nestas atividades aconteceu em Osório/RS. Um
correspondente foi assaltado e seus clientes e
colaboradores ficaram vulneráveis as ações de
bandidos.

Nos ajude a pressionar os banqueiros
Ligue 0800-772-8050
Peça explicações a Fenaban sobre a greve, seu real motivo,
o porquê, e aprevisão de encerramento do movimento

GREVE É CULPA DOS BANQUEIROS
Os bancários estão dispostos a negociar o fim
da grave, basta que os banqueiros apresentem uma
proposta digna. Enquanto não forem apresentadas
propostas justas e um plano de carreira que zele pela
segurança de colaboradores e clientes, a GREVE
CONTINUA. A luta por melhores condições de
trabalho, pelo reconhecimento dos bancários, pelo
fim do ASSÉDIO MORAL, das metas abusivas, da
obrigatoriedade das ditas vendas “casadas”, terá
continuidade.
ESTAMOS LUTANDO POR:
*MAIS SEGURANÇA NOS BANCOS;
*MAIS FUNCIONÁRIOS PARA ATENDIMENTO
EVITANDO ENORMES FILAS;
*CUMPRIMENTO DA LEI DO TEMPO DE
ESPERA NAS FILAS;
*FIM DA DITA “VENDA CASADA” – QUANDO
V O C Ê O B T É M L I B E R A Ç Ã O PA R A
CONTRATAR UM SERVIÇO, MAS ELE ESTÁ
CONDICIONADO A OUTRO;
*FIM DO ASSÉDIO MORAL NOS BANCOS.

Febraban
(51) 3244-9800
(51) 3186-9800
www.febraban.org.br/faleconosco
Banrisul
0800-644-2200
(51) 3215-1068
ouvidoria@banrisul.com.br
Banco do Brasil
0800-729-5678
0800-729-0088
www.bb.com.br
Bradesco
0800-727-9933
CEF
0800-725-7474
Itaú/Unibanco
0800-570-0011
Santander
0800-726-0322

Vamos juntos mobilizar a sociedade e fazer
com que os banqueiros, com os seus “robustos”
lucros reconheçam o trabalho bancário.

Contamos com a sua compreensão!
Rua Nelson Silveira de Souza, 1200 – Bairro Centro - Osório/RS

Fone (fax): 36632975 e 36631204

