Quarta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

BRADESCO

diante do crescimento do banco. Já,
as provisões para “devedores
duvidosos” diminuiram na casa de
14%.
Este estrondoso lucro do
Bradesco reflete algo paradoxal. De
um lado vemos a expansão dos
grandes oligopolios que ditam as
regras no sistema financeiro nacional.
Em contrapartida, o Brasil conseguiu,
através
de
regulamentação
econômica eficiente, acentuar o
desenvolvimento
e
escapar
praticamente incólume da grave crise
econômica que, há quase dois anos,
atinge vários países.

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - I

Sobre as ações judiciais em benefício
dos funcionários do Banco do Brasil
Como informado no C&N
2650, o SEEB Passo Fundo e Região
vai impetrar ações judiciais em
benefício dos funcionários do Banco do
Brasil. As ações são as seguintes:
Interstícios do PCS antigo - até
1997, o PCS (Plano de Cargos e
Salários) do BB previa uma diferença
entre os níveis, E1, E2, E3..., de 12%.
Em setembro daquele ano, o governo
de Fernando Henrique Cardoso, de
forma unilateral, reduziu esse
percentual para apenas 3%. Essa
diferença vai ser buscada na Justiça.
7ª e 8ª dos comissionados - a

jornada de trabalho dos bancários
reconhecida pela Justiça é de 6 horas.
Jornada de oito horas deve ser
realizada apenas pelo gerente geral da
agência. Diante disso, também cabe
ação reivindicando como extras essas
duas horas diárias trabalhadas a mais
pelos funcionários comissionados.
Anuênio - como já fizera com o PCS,
o governo FHC suprimiu, também
unilateralmente, o anuênio em
setembro de 1999. A partir dali, os
funcionários não mais receberiam o
incremento anual de 1% na verba ATS
(Adicional por Tempo de Serviço).

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - II

Fetrafi-RS vai realizar encontro sobre
ações judiciais em março
Na primeira quinzena de
março, a Fetrafi-RS vai realizar um
encontro sobre ações judiciais. O
objetivo é a “socialização” das ações
que cada sindicato filiado impetrou em
benefício de seus filiados nos últimos
anos.
Ao mesmo tempo, o
departamento jurídico da Fetrafi-RS
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Lucro cresce 25% em 2010
e atinge R$ 10,021 bilhões
O Bradesco fechou 2010 com
lucro líquido contábil de R$ 10,021
bilhões, elevação de 25% em relação
aos R$ 8,012 bilhões somados um
ano antes. Dos R$ 10 bilhões
apurados no exercício passado, R$
7,104 bilhões vieram das atividades
financeiras e os R$ 2,918 bilhões
restantes decorreram das atividades
de seguros, previdência e
capitalização. A rede de atendimento
foi ampliada com a inauguração de
178 agências.
As despesas administrativas
e de pessoal aumentaram na casa de
20%, sendo vistas como naturais,
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pretende, na medida do possível,
uniformizar os procedimentos de todos
os sindicatos no sentido de garantir um
maior sucesso no trâmite das ações.
Por isso, a Secretaria de
Assuntos Jurídicos entrará com as
ações judiciais dos funcionários do BB
em março, após esse encontro.

Previ: MF aprova
acordo do superávit
O Ministério da Fazenda
aprovou na sexta-feira 28, e a Previ já
protocolou para análise da Previc, o
novo regulamento do Plano 1 do fundo
de pensão dos funcionários do Banco
do Brasil.
Agora, falta a aprovação da
Superintendência Nacional de
Previdência Complementar (Previc)
para que seja feito o crédito das doze
primeiras parcelas. Assim que for
aprovado pela Previc, o novo
regulamento será publicado e
disponibilizado a todos os associados.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Eleições na Fenae
Inscrições de chapas vão até dia 15
A partir de hoje até o dia 15 os
empregados da Caixa Econômica
Federal, associados às Apcefs
federadas, podem registrar chapas
que vão concorrer às eleições para a
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
da Fenae (gestão 2011/2014).
O e-mail da comissão eleitoral
é comissaoeleitoral@fenae.org.br.
Para outras informações sobre as
eleições na Fenae, acesse o site
www.fenae.org.br/eleicoesfenae2011.
PIADINHA
O marido chega em casa vindo do
hospital, onde fora visitar a sogra. Sua
mulher pergunta:
-Querido, como está a minha mãe?
-Olha, querida, tua mãe está muito
bem, saudável como um cavalo. Ainda
viverá muitos anos. Na semana que
vem vai receber alta e viverá aqui em
casa para sempre.
-Nossa! Como tem certeza disso?
Ontem mesmo ela foi desenganada
e a equipe médica dizia que ela tinha
poucos dias de vida!
-Eu não sei, mas quando perguntei ao
médico o estado dela, ele me
respondeu que deveríamos estar
preparados para o pior!

