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TRABALHO

Europa rejeita
Assembléia no dia 30/12, às 18h, define
aumento de jornada
orçamento do Sindicato para 2009
A Diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, conforme o estatuto da entidade, artigo 56º,
convoca bancárias e bancários filiados

a participarem de assembléia ordinária no dia 30, às 18 horas, na sede do
sindicato, para deliberar sobre a previsão orçamentária para o ano de 2009.

BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - I

Funcionários do banco paulista
conquistam garantia de emprego
Trata-se de uma grande vitória de todos os trabalhadores
Com o incremento dos proces- mite a venda do banco, aprovada no
sos de fusão entre bancos, é fundamen- dia 18 de dezembro, emenda garantal que os bancários se mobilizem para tindo que os trabalhadores oriundos da
garantir seus direitos. E é isso que fi- Nossa Caixa recebam tratamento igual
zeram os trabalhadores da Nossa Cai- ao dispensado aos do BB. Ou seja,
xa. Tão logo foi anunciada a incorpora- só poderão ser demitidos por justa caução do banco paulista pelo Banco do sa. Isto é o que determina o parágrafo
Brasil, o movimento sindical iniciou 8º dessa nova lei.
Comprova-se, uma vez mais,
mobilização pela manutenção dos emque organização, mobilização e luta
pregos como primeira prioridade.
E essa mobilização surtiu efei- são condições essenciais para que os
to, pois a Assembléia Legislativa de São trabalhadores conquistem e resguarPaulo incluiu, na lei nº 13286, que per- dem seus direitos.
BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - II

BB terá que abrir negociação com
os sindicatos sobre a incorporação
Pela lei 13286, em seu
parágrafo 7º, o BB fica obrigado a abrir processo de negociação com as entidades sindicais sobre a incorporação da
Nossa Caixa. O texto completo da lei pode ser lido acessando
http://www.contrafcut.org.br/
noticias.asp?CodNoticia=15503.
A seguir, transcrevemos
o disposto nos parágrafos 7º e
8º da lei:
§ 7º - O Banco do Brasil S.A.
compromete-se a, após o
processo de incorporação do
Banco Nossa Caixa S.A.,
estender a política de gestão de
pessoas conferida aos
empregados do Banco do Brasil
S.A. aos funcionários egressos
daquela empresa que optarem

Os trabalhadores europeus - e
também do restante do planeta - saíram vitoriosos de mais uma batalha.
O Parlamento da União Européia rejeitou proposta para aumentar a jornada de trabalho das 48 horas, teto
atual, para 65 horas semanais. A proposta havia sido aprovada pelos ministros do Trabalho dos 27 países que
compõem a UE. É de se imaginar o
que seria de nós se esses ministros
estivessem representando o Capital.
Como de costume, os defensores da proposta mostram-se preocupados com a manutenção dos empregos; alardeiam ganhos para os trabalhadores. Na verdade, o que quer
o grande empresariado, realmente, é
somente aumentar ainda mais seus
lucros.
PIADINHA
O rapaz vai jantar na casa dos pais
da namorada:
- Sei que é pura formalidade, senhor,
mas gostaria de pedir a mão de sua
filha em casamento.
- Mas quem disse que é pura
formalidade ? - indigna-se o pai da
garota.
- O ginecologista dela!

pelo regimento funcional do Banco do Brasil
S.A., garantindo-se negociação com os
representantes
sindicais.
§ 8º - Durante o
p e r í o d o
compreendido entre
a aquisição do
controle acionário até
a
incorporação
societária do Banco
Nossa Caixa S.A., o
Banco do Brasil S.A.
não
dispensará
empregados sem a
observância dos
mesmos critérios e
políticas utilizados
nas dispensas de
funcionários
do
http://grafar.blogspot.com/
Banco do Brasil S.A.

