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Assembleia, às 18 h, discute e delibera
sobre a minuta de reivindicações
- Reajuste salarial de 11%;
- PLR de 3 salários mais R$ 4 mil;
- Piso de ingresso igual ao salário
mínimo do Dieese: R$ 2.157,88;
- Garantia de emprego.
Os demais sindicatos de
bancários do Estado também
estarão
realizando
suas
assembleias no dia de hoje.

MOVIMENTO SINDICAL - I

Centrais pressionam Congresso pela
aprovação da Convenção 158 da OIT

As
centrais
sindicais
brasileiras pressionam o Congresso
Nacional para que a Convenção 158
da OIT (Organização Internacional
do Trabalho) seja aprovada. A
Convenção 158 impede as
empresas
de
demitirem

trabalhadores sem justa causa e
foi aprovada em 1982, em Genebra
(Suíça). Porém, em 1996, o então
presidente Fernando Henrique
Cardoso
lançou
decreto
revogando o acordo e tornando
nula a convenção no Brasil.

MOVIMENTO SINDICAL - II

Convenção 158 OIT: objetivo é reduzir
a rotatividade no mercado de trabalho
A taxa de rotatividade no
mercado de trabalho, aferida pelo
Ministério do Trabalho e Emprego,
atingiu seu ponto mais elevado para
o mês de junho desde o ano de 2005:
4,1 pontos. Porém, em setores como
o da construção civil e da
agropecuária a taxa foi muito superior
à média, atingindo 7,5 e 6,1 pontos,

respectivamente.
Em entrevista ao jornal Valor
Econômico, Sérgio Mendonça,
assessor, da coordenação do
Dieese, afirmou que “A Convenção
158 inibe exatamente isso, quer
dizer, que empresas troquem de
funcionários como forma de diminuir
seus custos com mão de obra”

SANTANDER - I

Banco descumpre acordo para
afastados por problemas de saúde

Conforme informação do SEEBSão Paulo e Região, o banco Santander
vem descumprindo acordo firmado com
os trabalhadores e registrado na ata da
reunião do CRT (Comitê de Relações
Trabalhistas) de maio deste ano. O
acordo prevê que o banco não descontaria mais do que 30% do salário do

bancário que retorna ao trabalho após
afastamento por problemas de saúde a título de ressarcimento dos adiantamentos recebidos pelo mesmo.
Assim, o banco está prejudicando esses bancários que, em muitos casos,
já estão submetidos a gastos extras
devido à doença.
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CAMPANHA SALARIAL

A assembleia para a discussão
e deliberação sobre a minuta de
reivindicações da categoria bancária
será realizada nesta quarta-feira, às
18 horas. A diretoria do SEEB-Passo
Fundo convida bancárias e bancários
a participarem da assembleia. Entre
as principais reivindicações
constantes da minuta, estão:
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ITAÚ

Lucro do primeiro
semestre é recorde

O Itaú bateu mais um recorde em
lucros no primeiro semestre deste ano.
O resultado, de R$ 6,4 bilhões,
divulgado no dia de ontem, é o maior
da história entre os bancos brasileiros
de capital aberto.
Mais um resultado a comprovar
que o setor bancário tem plenas
condições de melhorar os salários de
seus atuais funcionários e de oferecer
mais vagas de emprego. Reiterando o
que foi afirmado no C&N anterior, é hora
de valorizar os salários.
SINDICATO

Coquetel Ecológico

Ingressos já estão à venda
Os ingressos, em número limitado, para o Coquetel Ecológico que o Sindicato dos Bancários de Passo Fundo
e Região promoverá no dia 12 de agosto
já estão à venda. A entidade vai subsidiar a maior parte do custo do evento.
Bancárias e bancários que quiserem
adquirir os ingressos devem entrar em
contato com o diretor do sindicato em
seu banco.
SANTANDER - II

Contra-cheque zerado

Aos afastados por problemas de
saúde por mais de 15 dias, a Previdência Social demora até 60 dias para
depositar os salários. Por conta disso, os bancos fazem um adiantamento ao afastado, que deve ser ressarcido quando do seu retorno ao trabalho.
Como o Santander tem descontado os
adiantamentos de uma vez só, muitos bancários têm recebido seus contra-cheques zerados. O movimento
sindical cobra do Santander o cumprimento do acordo firmado.
PIADINHA
Sabe qual é a comida que segundo os
especialistas diminui em 90% o desejo
sexual?
O bolo de casamento.

