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BANRISUL

FINANCEIRAS

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo
Fundo e Região, convoca todos os empregados da BV Financeira S/A,
Crédito, Financiamento e Investimento e do Banco Votorantim S/A, 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, a se realizar no próximo dia 04 de junho de 2010, às 18
horas, na sede da entidade, sito na rua General Osório, nº 1411, para
discussão e aprovação da proposta de Acordo Coletivo para instauração
da Comissão de Conciliação Voluntária no âmbito desta entidade de
classe, com período de vigência de 24 meses a contar da assinatura do
instrumento coletivo.
Passo Fundo (RS), 02 de junho de 2010.
MOVIMENTO SINDICAL - I

Assembleia Nacional reuniu mais de
22 mil trabalhadores em São Paulo

A Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora, que aconteceu ontem
no estádio Pacaembu em São Paulo,
reuniu mais de 22 mil trabalhadoras e
trabalhadores de todo o país e cinco centrais sindicais: CUT, Força Sindical,
CGTB, CTB e a Nova Central.
A assembleia aprovou a Agenda
da Classe Trabalhadora, um documento contendo propostas políticas e econômicas que os trabalhadores vão lutar para que sejam implementadas. As
249 propostas contidas na Agenda são
divididas em seis eixos estratégicos:
-Crescimento com Distribuição de
Renda e Fortalecimento do Mercado
Interno;
-Valorização do Trabalho Decente com

Igualdade e Inclusão Social;
-Estado Como Promotor do Desenvolvimento Socioeconômico e
Ambiental;
-Democracia com Efetiva Participação
Popular;
-Soberania e Integração Internacional;
-Direitos Sindicais e Negociação Coletiva.
“Um dos objetivos dos trabalhadores expresso na Agenda da Classe Trabalhadora é mudar o foco do debate público, do crescimento econômico para a busca de um real desenvolvimento social, com inclusão, geração de empregos e distribuição de
renda”, afirmou Carlos Cordeiro, presidente da Contraf-CUT.

MOVIMENTO SINDICAL - II

Trabalhadores querem jornada de 40
horas e o fim do fator previdenciário

Os milhares de trabalhadores
que participaram da Assembleia Nacional da Classe Trabalhadora incluíram
na Agenda da Classe Trabalhadora
duas reivindicações que estão na ordem do dia: o fim do fator previdenciário

e a redução da jornada semanal de
trabalho para 40 horas.
Na página do Sindicato na
Internet, você encontra matéria completa sobre a Assembleia e a íntegra
da Agenda da Classe Trabalhadora.

Sindicato promove
debate no dia 12

Fundação Banrisul, Cabergs e
Banrisul Prev serão os temas
No próximo dia 12 de junho, das
9 h às 12 h, o Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região estará realizando um debate que abordará temas
de grande interesse para os funcionários do Banrisul: Fundação, Cabergs e
Banrisul Prev. Entre os convidados a
participarem do debate estão Antonio
Carlos Pirotti Pereira, Fábio Soares
Alves, José Carlos Rodrigues Ledur,
Amaro Silva de Souza, Carlos Augusto
Oliveira Rocha e Denise Falkenberg
Corrêa, todos funcionários do Banrisul
e militantes de longa data na defesa
dos interesses dos banrisulenses.
A diretoria do Sindicato convida
funcionárias e funcionários do Banrisul
a participarem do debate.
CAMPANHA SALARIAL

Conferência Estadual
será realizada dia 26/06
A Conferência Estadual dos Trabalhadores do Ramo Financeiro deste
ano será realizada no dia 26 de junho,
em Porto Alegre. O evento vai definir
as reivindicações dos bancários e bancárias gaúchos para a Campanha Salarial de setembro. Essas reivindicações serão levadas à Conferência Nacional que acontecerá no Rio de Janeiro nos dias 23, 24 e 25 de julho.
Agende-se. O SEEB-Passo Fundo vai disponibilizar transporte e alimentação aos interessados em participar da conferência.

PIADINHA
Qual a diferença entre um clínico, um
cirurgião-geral, um psiquiatra e um
patologista?
O clínico: Sabe tudo e não resolve nada.
O cirurgião: Não sabe nada mas resolve
tudo.
O psiquiatra: Não sabe nada e não
resolve nada.
O patologista: Sabe tudo, resolve tudo,
mas sempre chega atrasado.

