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SINDICATO - I

Assembleia, dia 26, discute e delibera Festa dos Bancários
sobre alteração do Estatuto do Sindicato será realizada no dia 27
No dia 26 de agosto, às
17h30min, em primeira chamada, e
às 18 horas, em segunda e última
chamada, o Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região estará
realizando
uma
assembleia
extraordinária cuja pauta é a seguinte:
- Discussão e deliberação sobre a

proposta de alteração do Estatuto
Social da entidade. O edital de
convocação foi publicado no dia 26
de julho de 2010 no Jornal do
Comércio. A Diretoria Colegiada do
Sindicato convida bancárias e
bancários a participarem da
assembleia.

BANCO DO BRASIL - I

Balanço mostra que o BB está fugindo
da sua função pública, diz a Contraf
Em matéria publicada na página
www.contrafcut.org.br, com data de
17/08, a Contraf faz uma abordagem
acerca do caminho que vem sendo
trilhado pelo Banco do Brasil. É uma
reflexão importante que deve ser lida
por todos os funcionários do BB.
Após analisar o balanço do
banco no primeiro semestre de 2010,
a diretoria da Contraf afirma que o lucro
volumoso obtido pelo BB origina-se do
“crescimento nas linhas de crédito
pessoal e diminuição na importância
do financiamento às atividades
produtivas, na contramão do papel
esperado para um banco público pelos
trabalhadores”.
A matéria apresenta ainda um
breve comentário sobre o balanço do
banco: “Os números mostram que o

segmento de crédito a pessoas físicas
é hoje o segundo mais importante na
composição da carteira do banco,
com 27,3% do total. Enquanto isso, o
crédito rural, que já foi o destaque da
instituição, caiu 4,4 pontos
percentuais e representa hoje apenas
17% do total da carteira. O
financiamento ao setor industrial
manteve a mesma participação, com
29,3%, representando apenas o
crescimento vegetativo”.
Para
Marcel
Barros,
secretário-geral da Contraf e
funcionário do banco, “O BB está
fugindo completamente de sua
vocação de banco público, que é o
financiamento ao setor produtivo e ao
desenvolvimento econômico e social
do país”.

BANCO DO BRASIL - II

Para a Contraf, mudança do perfil do
banco piora a vida dos funcionários

Na visão de Marcel Barros, a
mudança do perfil do banco implica
numa piora nas condições de
trabalho e na vida dos funcionários.
“O somatório de todos esses fatores
revela o porquê das condições de
trabalho péssimas e a razão de o
assédio moral e a cobrança de metas
abusivas serem constantes dentro do
banco”, ressaltou Barros.
O dirigente da Contraf aponta o

caminho que deve ser seguido pelo
banco: “É preciso que o BB assuma
de fato seu papel de banco público
e trabalhe para a promoção do
desenvolvimento da sociedade
brasileira como um todo, com
valorização de seus funcionários,
bom atendimento, menos tarifas e
juros mais baixos para os clientes
e foco na concessão de crédito para
o fomento da produção”

A Diretoria do Sindicato aproveitou
a grande presença de bancários no
Coquetel Ecológico realizado no dia 12
para fazer uma rápida consulta quanto ao
melhor dia para a realização da Festa
dos Bancários. E a maioria dos
presentes escolheu a sexta-feira. Assim,
a festa deste ano acontecerá na sextafeira, 27 de agosto. O local permanece
sendo o mesmo, a Apcef, e os ingressos
estarão à venda a partir de hoje. Garanta
o seu junto aos diretores da entidade.

SINDICATO - II

Coquetel Ecológico
foi um sucesso

Cerca de 90 bancárias e bancários, da ativa e aposentados, participaram
do Coquetel Ecológico promovido pelo
Sindicato em conjunto com o Cetap
(Centro de Tecnologias Alternativas Populares). Em breves intervenções, membros do Sindicato e do Cetap convocaram os presentes a engajarem-se na luta
pela preservação do meio ambiente e
pela produção de alimentos saudáveis,
sem o uso de agrotóxicos. O comentário geral, entre bancárias e bancários, era
de aprovação à iniciativa e à diversidade
e
qualidade
dos
produtos
disponiblizados à degustação.
BANCO DO BRASIL - III

Representante
Sindical de Base

Inscrição dos candidatos vai até sexta
O prazo para a inscrição dos candidatos a Representante Sindical de
Base do Banco do Brasil encerra-se na
sexta-feira, 20. A eleição será realizada nos dias 23, 24, 25 e 26 de agosto.
PIADINHA
Dois amigos conversam:
- Não confio nem um pouco na minha
mulher!
- Faz muito bem! - Confirma o amigo - Eu a conheço muito bem!

