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Assembleia de abertura do processo
eleitoral acontece no dia 10/11

No dia de ontem, foi publicado,
no Jornal do Comércio, o edital (vide
abaixo) de convocação da
assembleia de abertura do proces-

so eleitoral para a escolha da nova
diretoria do SEEB-Passo Fundo e
Região que dirigirá a entidade no período 2011-2013.

EDITAL
ABERTURA DE PROCESSO ELEITORAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Passo Fundo e Região, em cumprimento ao disposto em seus
estatutos sociais, arts. 59, 60, 61 e 62, convoca, assembléia geral,
a se realizar no dia 10/11/2010 às 18h, na sede do Sindicato rua
Gal. Osório nº 1411, para instauração do processo eleitoral do
Sindicato, com a seguinte ordem do dia:
a) definição da data, hora e local de votação;
b) eleição da comissão eleitoral.
Passo Fundo, 04 de novembro de 2010.
Marco Aurélio Moretto
Diretor Jurídico
ITAÚ/UNIBANCO

Banco já lucrou R$ 9,4 bilhões em 2010

O ItaúUnibanco, maior banco
privado brasileiro, já acumulou um lucro de R$ 9,4 bilhões em 2010. O
montante acumulado dos três primeiros trimestres deste ano representa
um crescimento de 37,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O ItaúUnibanco chegou a este

resultado mesmo tendo uma pequena queda, de 4,1%, no lucro do terceiro trimestre deste ano na comparação com igual trimestre de 2009.
Os resultados seguem mostrando que os bancos têm totais condições de ampliar o nível de emprego
na categoria.

SANTANDER

Marca do Banco Real é extinta

Bancários seguem cobrando a abertura de mais vagas de emprego
Na quinta-feira, 4, o Santander do, os bancários continuam cobranextinguiu a marca do Banco Real. O do a abertura de mais vagas. Nesse
banco espanhol completou a mesmo período, o número de clienintegração com o banco que comprou tes cresceu 9,9% e o de contas corem 2007. A fusão dos dois bancos rentes ativas 5,1%.
O grande descompasso entre a
trouxe consequências negativas aos
trabalhadores com o fechamento de a abertura de vagas de emprego pelo
milhares de postos de trabalho. Ape- banco e o crescimento do número de
sar de ter ocorrido um pequeno au- clientes, gera sobrecarga de trabalho
mento no nível de emprego no banco e estresse, com as já conhecidas
em 2010, de 3,4%, em relação aos consequências danosas à saúde dos
nove primeiros meses do ano passa- bancários.
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BANRISUL

Lançada a campanha
“A Serraria é nossa”

Nesta semana, a Fetrafi-RS e o
SEEB-Porto Alegre lançaram a campanha “A Serraria é nossa”. O objetivo é
a preservação da sede do Centro Social e de Treinamento pertencente ao
Banrisul localizado na Estrada da Serraria em Porto Alegre. O Governo de
Yeda Crusius pretende vender a área
sob a alegação de que ela é pouco utilizada. Banrisulenses e frequentadores,
porém, discordam da venda. A divulgação da campanha conta com
folderes, faixas e também com a coleta de assinaturas em um abaixo-assinado que pede o cancelamento do processo de venda do Centro.
SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Reunião da Diretoria
acontece amanhã

A reunião ordinária do mês de
novembro da Diretoria Colegiada do
SEEB-Passo Fundo e Região acontece neste sábado, 6, às 9 horas. A
pauta tem a abertura do processo eleitoral para a eleição da nova diretoria
da entidade como assunto principal.
Todos os diretores estão convocados.
SINDICATO

Convênio com
escola de inglês

O SEEB-Passo Fundo firmou
convênio com a Uptime Comunicação em Inglês. Associados da entidade e seus dependentes têm direito a um desconto de 40% a 60% nos
serviços e produtos fornecidos pela
Uptime. A Uptime está localizada na
Rua Benjamim Constant, nº 339 e
seu telefone é 3601-4590.
PIADINHA
— Como se chama um animal de
duas corcovas encontrado no Polo
Norte?
— ???
— Um camelo desorientado.

