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SINDICATO

EDITAL

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo
Fundo e Região convoca todos os empregados dos Bancos ITAÚ UNIBANCO
S.A., ITAÚCRED FINANCIAMENTOS S.A., ITAÚ UNIBANCO BANCO
MÚLTIPLO S.A., BANCO ITAÚ BBA S.A.,T BANCO ITAÚCARD S.A, BANCO
FIAT S/A, BANCO ITAÚLEASING S/A, UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS
BRASILEIROS S/A, UAM – ASSESSORIA E GESTÃO DE INVEST LTDA.,
BANCO DIBENS S/A, HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A, BANCO
FININVEST S/A, UNICARD BANCO MÚLTIPLO S/A, UNIBANCO ASSET
MANAGEMENT S/A DTVM e UNIBANCO CONSULTORIA DE INVEST LTDA,
sócios e não sócios desta entidade de classe, da base territorial dos
municípios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Sananduva, Coxilha, Tapejara,
Sertão, Água Santa, Ibiaçá, Charrua, Ibiraiaras, Caseiros, Gentil, Mato
Castelhano, Muliterno, Santo Expedito do Sul e Ernestina, para assembleia
geral extraordinária de ratificação do acordo coletivo de trabalho do
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO COMPLEMENTAR NOS RESULTADOS
(PCR) 2010/2011, a ser realizada no próximo dia 04/06/2010, às 17 horas,
na sede da entidade, sito na rua General Osório, nº 1411, Centro.
Passo Fundo, 31 de maio de 2010.
SANTANDER/REAL

Reunião discutiu assédio moral e as
condições de trabalho no banco

Na quinta-feira, 27, dirigentes sindicais da Contraf-CUT, da Fetrafi-RS e
do SEEB-Passo Fundo reuniram-se,
em Porto Alegre, com a Superintendência de Relações Trabalhistas do
Santander. Os sindicalistas relataram
os casos de assédio moral e excesso
de trabalho que vêm acontecendo nos
últimos meses na agência do
Santander/Real em Passo Fundo e cobraram mudanças no comportamento
dos administradores.
“Muitos funcionários são
obrigados a fazer dupla jornada através
do trabalho noturno em universidades

e faculdades para vender produtos e
abrir novas contas”, afirmou Dário
Delavy, que salientou ainda: “Fomos
obrigados a fechar a agência no dia
25 de maio para chamar a atenção
do banco para as irregularidades, após
várias solicitações de negociação
com o banco para resolver os
problemas da unidade”.
Em resposta, os representantes
do banco afirmaram que já
conversaram com o gestor da agência
exigindo mudança de postura do
mesmo. O diretor Júlio Montenegro
também participou da reunião.

BANCO DO BRASIL

Sobre o 21º Congresso Nacional

O 21º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil encerrou-se ontem, em São Paulo. O
evento contou com a participação de
329 funcionários de todo o país e algumas das suas resoluções são: piso
de ingresso igual ao salário mínimo
do Dieese (R$ 2.139,06); incorpora-

ção do anuênio e da gratificação semestral; isonomia; jornada de 6 horas para todos, sem redução dos salários e fim da trava de 2 anos.
Na página do Sindicato na
Internet você encontra cobertura
completa do Congresso e suas resoluções.

Convênio com
odontólogos

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou convênio com os odontólogos João Batista
Corrêa e Jean Carlos Barancelli para
a concessão de benefícios a bancárias e bancários filiados à entidade, e
seus dependentes, nos serviços de
odontologia. O convênio prevê os seguintes descontos:
20% em Próteses;
25% em Clínica Geral;
20% em Ortodontia.
O consultório dentário está localizado à rua Paissandu, 916, Galeria Central, sala 301, e o telefone é 3311-1959.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O 26° Conecef

O 26º Conecef (Congresso Nacional dos Funcionários da Caixa Econômica Federal) que também foi encerrado ontem, em São Paulo, contou
com a participação de 321 funcionários. Para a CEE (Comissão Executiva
dos Empregados da CEF), um dos destaques do congresso foi o elevado número de funcionários que participaram
pela primeira vez, muitos deles com
menos de um ano de Caixa. Entre as
resoluções do Congresso estão:
- Progressão horizontal em cada cargo/função, por tempo de exercício;
- Jornada de 6 horas para todos os empregados, inclusive os de nível
gerencial, sem redução salarial;
- Não à flexibilização de salários por via
da remuneração variável;
- Buscar articulação nacional com outras categorias que ainda não conquistaram a Isonomia para desenvolver
uma luta efetiva.
Cobertura completa do 26º
Conecef pode ser lida na página do Sindicato na Internet.
PIADINHA
Um coelho pergunta a outro:
- Quantos irmãos você tem?
- Não sei, faz meia hora que eu saí de
casa.

