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BANCO DO BRASIL - I

FINANCEIRAS

Assembléia dos
A eleição para Representante Sindical
de Base acontece nos dias 26, 27 e 28 funcionários da BV
A eleição para Representante
Sindical de Base do Banco do Brasil
acontece nos dias 26, 27 e 28 de
agosto. O edital de convocação da

eleição, que reproduzimos abaixo, foi
remetido a todas as dependências do
BB de nossa base na sexta-feira, 15
de agosto.

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO
Edital
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo Fundo
e Região, por seu representante legal, comunica a todos os empregados e
empregadas do Banco do Brasil dos municípios de Água Santa, David Canabarro,
Ibiaçá, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Passo Fundo, Sananduva, Sertão e Tapejara
a abertura do processo eleitoral para representante sindical de base do Banco
do Brasil, tudo em conformidade com a Cláusula Décima Nona do Acordo Coletivo
de Trabalho Banco do Brasil 2007/2008. As inscrições poderão ser feitas de 14
a 25 de agosto de 2008, das 9:00 h até às 17:30 h, de segunda a sexta-feira, na
secretaria do Sindicato. Sendo que as eleições acontecerão nos dias 26, 27 e
28 de agosto de 2008, das 9:00 h às 17:00 h, nas agências bancárias.
Passo Fundo (RS), 15 de agosto de 2008
BANCO DO BRASIL - II

Desmobilização abre espaço para
política arbitrária do banco
Após a grande mobilização do
ano de 2004, com uma greve que
durou trinta dias, o funcionalismo do
Banco do Brasil ainda não conseguiu
retomar sua capacidade de
organização e mobilização. Como
temos afirmado, enquanto não for
recuperada essa capacidade, a
diretoria do BB terá muita força para

continuar a impor políticas arbitrárias
que
trazem
prejuízos
aos
trabalhadores. Ciente dessa
momentânea
dificuldade
de
mobilização dos funcionários, a
diretoria aproveita o ‘bom momento”;
agora, o ataque se dá sobre os
trabalhadores das Gerências de
Comércio Exterior (Gecex).

BANCO DO BRASIL - III

Diretoria lançou um PAQ para substituir
funcionários por estagiários nas Gecex
No início do mês, a diretoria do
Banco do Brasil lançou mais uma de
suas reestruturações; desta vez é
nas Gecex. A diretoria do BB pretende
substituir funcionários por estagiários
sob a justificativa de... melhorar o
atendimento a clientes.
O objetivo verdadeiro, como em
reestruturações anteriores, é
aumentar os lucros. Por isso, o que
a diretoria quer mesmo é se desfazer

dos funcionários; lançou um Plano de
Adequação de Quadros (PAQ)
específico para os trabalhadores
dessas gerências. Desta forma, o
BB transfere os custos para os
trabalhadores e a sociedade como
um todo. Ou seja, mesmo obtendo
um aumento de 61,1% no lucro no
primeiro semestre deste ano em
relação a igual período de 2007, a
diretoria ainda quer mais.

Nesta quarta-feira, às 18 horas,
o Sindicato estará realizando uma assembléia específica com os funcionários da BV Financeira. Na pauta, a
discussão e deliberação sobre a proposta de Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
no ano de 2008.
SANTANDER-REAL

Na luta em
defesa dos empregos
Na quinta-feira, 14, aconteceram
paralisações em agências do
Santander e do Real em diversas cidades do país. Os bancários exigiram a
abertura de negociações para discutir
o processo de fusão e seu impacto nos
empregos e direitos dos 54 mil funcionários dos dois bancos no país. No Rio
de Janeiro, duas agências foram paralisadas por duas horas. Em Porto Alegre, duas agências localizadas na Avenida Sete de Setembro foram paralisadas das 10:30h às 11:30h.
GOVERNO FEDERAL

Remessa de lucros
bate recorde
A remessa de lucros para o exterior bateu novo recorde no primeiro
semestre de 2008. Nada menos que
US$ 18,993 bilhões foram enviados
pelas multinacionais para suas matrizes. Em todo o ano de 2007 haviam sido remetidos US$ 21,2 bilhões.
Em 2003, primeiro ano do governo
Lula, o montante remetido tinha sido
de “apenas” US$ 6,43 bilhões.
PIADINHA
No pronto socorro:
- Não estou muito certo quanto à
causa de seu mal estar. Pode ser
devido ao uísque.
- Tem nada não, doutor. Mais tarde,
quando o senhor estiver sóbrio, eu
volto pra falar com o senhor.

