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SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

SINDICATO

Mudança do nome da entidade é uma das alterações propostas
Na quinta-feira, 26, às 18 horas, RS (Federação dos Bancários do
bancárias e bancários da base Rio Grande do Sul) também alterou
territorial do Sindicato dos Bancários seu nome para Fetrafi-RS
de Passo Fundo e Região estarão (Federação dos Trabalhadores e
reunidos em assembleia. Na pauta, Trabalhadoras do Ramo Financeiro
a discussão e deliberação sobre do RS). O objetivo dessas
propostas de alteração no Estatuto alterações é o atendimento da
Social do sindicato. Uma das demanda de trabalhadores e
propostas é a alteração do nome da trabalhadoras ligados ao setor
financeiro mas que não têm direitos
entidade.
Em 2006, foi criada a Contraf assegurados como têm os
(Confederação Nacional dos bancários em sua Convenção
Trabalhadores no Ramo Financeiro) Coletiva Nacional.
Por conta disso, o SEEB-PF
em
substituição
à
CNB
(Confederação Nacional dos também terá que mudar seu nome
Bancários). Em seu 10º Congresso, para ter o respaldo legal no
realizado em abril deste ano, a FEEB- atendimento a esses trabalhadores.

A tradicional Festa dos Bancários,
que o SEEB-Passo Fundo realiza todo
ano em comemoração ao Dia do Bancário, acontece na sexta-feira, 27, a partir
das 20 horas, na Apcef. No cardápio,
churrasco, pão, salada, mandioca e cerveja a preço de custo. Os ingressos,
em número limitado, já estão sendo vendidos pelos diretores do sindicato.

Assembleia dia 26, às 18 horas, discute Festa dos Bancários
e delibera sobre alterações no Estatuto acontece na sexta, 27

CAMPANHA SALARIAL - I

Bancários fizeram o lançamento da
campanha com passeata em POA

Ao meio-dia da sexta-feira, 20,
os bancários realizaram uma grande
manifestação em Porto Alegre para o
lançamento da Campanha Salarial
2010. Dirigentes e delegados sindicais
de todo o Estado, que participavam de
mais uma edição do programa Diálogos para Ação no SEEB-POA, se integraram à atividade.
Os bancários fizeram uma
grande passeata pela ruas centrais da
capital acompanhados por um carrode-som, uma escola de samba e um
grupo teatral. Enquanto alguns sindi-

calistas se revezavam ao microfone,
em suas intervenções sobre a campanha, o grupo teatral dramatizava o
enfrentamento ao dragão banqueiro,
que simbolizava a Fenaban. É hora
de enfrentar o medo! é o slogan da
campanha salarial deste ano.
Eliane da Rosa e Márcia Vanzo,
delegadas sindicais da CEF, Eder
Pollo, delegado sindical do Banrisul,
e os diretores Carlos Dall Agnol,
Carlos H Niederauer, Júlio Montenegro
e Nelson Fazenda participaram das
atividades dia 20 em Porto Alegre.

BANCO DO BRASIL - I

Representante
Sindical de Base

Eleição começa hoje
A eleição para a renovação do quadro de Representantes Sindicais de Base
do Banco do Brasil começa hoje e se
estende até a quinta-feira, 26. Dois colegas se candidataram às duas vagas
existentes: José Carlos Picolotto e Marlei
Vilarino, das agências de Sananduva e
Lagoa Vermelha, respectivamente.
BANCO DO BRASIL - II

Comitês de Ética

CAMPANHA SALARIAL - II

Eleições acontecem de 25 a 27/08
As eleições para a formação dos
Comitês de Ética em todo o Brasil acontecem nos dias 25, 26 e 27 de agosto.
A formação dos Comitês de Ética é uma
conquista dos trabalhadores em sua
longa luta contra o assédio moral, assédio sexual, cobrança abusiva pelo
cumprimento de metas e outras irregularidades que vêm sendo cometidas por
algumas das administrações do BB no
relacionamento com os funcionários.

A soma dos lucros dos seis maiores bancos do Brasil, BB, Bradesco,
CEF, HSBC, Itaú e Santander no primeiro semestre de 2010 atingiu R$ 21,7
bilhões. Esse montante é 15% maior
que o apurado em igual período do ano
de 2008, antes da crise econômica

PIADINHA
O homem chegou em casa e queixouse para a mulher que quando ficava
parado no ponto de ônibus um cara
passava por ele e dizia:
- Ôh! Corno.
A mulher não disse nada.
Num outro dia lá estava ele parado no
mesmo lugar e vem o cara e diz:
- Além de corno é fofoqueiro!

Seis maiores bancos lucraram
21,7 bilhões no primeiro semestre
mundial, e 28,75% superior ao do primeiro semestre de 2009. Como divulgado pelos próprios bancos, os lucros maiores devem-se ao incremento nas operações de crédito. Ou seja,
são resultado direto do trabalho de
bancárias e bancários.

