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DELEGADOS SINDICAIS DA CEF

O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, por seu
representante legal, Marco Aurélio Moretto, comunica a todos os empregados
da Caixa Econômica Federal, dos municípios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha,
Sananduva e Tapejara a abertura do processo eleitoral para Delegado(a)
Sindical da Caixa Econômica Federal, cujo mandato será do dia 1º de junho
de 2011 à 31 de maio de 2012. Informamos que será observado o seguinte
cronograma:Inscrições: Até 17/05/2011;Eleição: De 25 à 27/05/2011;Posse:
1º /06/2011. Passo Fundo,11 de maio de 2011. Marco Aurélio Moretto.
DELEGADOS SINDICAIS DA CEF II

Mais informações
Os empregados que assumem a
função também devem estar
preparados para a responsabilidade
de assumir a organização sindical no
ambiente de trabalho.
Os interessados em participar da
eleição devem efetuar sua inscrição
junto ao SEEB Passo Fundo.
As eleições serão realizadas em
todas as unidades da Caixa das bases
sindicais dos sindicatos dos bancários
no Estado, com escolha de um
delegado ou delegada para unidades
com até 100 empregados. Os
diretores do Sindicato estão à
disposição para maiores informações.

HSBC

Lucro sobe 58% no trimestre.
Funcionários exigem sua parte
O lucro líquido do HSBC Holdings
subiu 58% no primeiro trimestre deste
ano e atinge US$ 4,15 bilhões,
enquanto no mesmo período do ano
passado o resultado foi US$ 2,63
bilhões.
O HSBC deve este lucro ao
empenho, esforço e dedicação do
conjunto de trabalhadores do banco
inglês. O movimento sindical está
organizando a pauta de reivindicações
e não medirá esforços para que esta
seja atendida.
Os funcinários cobrarão a sua
parte neste resultado. Questões
como
o
auxílioeducação,
contratações, o fim das metas
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Edital

O prazo para realização de
eleições para delegados sindicais da
Caixa se encerra em maio. Nesta data
também chega ao fim o mandato dos
atuais delegados. A posse dos novos
delegados e delegadas deve ocorrer
no dia 1º de junho, sendo que estes
ficam na função pelo período de um
ano.
O delegado sindical representa
a entidade sindical junto aos
empregados de sua unidade,
estabelecendo um vínculo direto com
os trabalhadores e encaminhando
suas demandas específicas ou
coletivas à entidade sindical.
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abusivas, plano de cargos e salários,
previdência complementar e a
distribuição de lucros de forma justa
e linear serão amplamente discutidas
com o banco.
Estes números extremamente
favoráveis não são exclusivos do
HSBC. Há muito tempo, os banqueiros
brasileiros se empanturram de
dinheiro, às custas da exploração
excessiva de seus trabalhadores e
indiferentes a qualquer tipo de crise.
Já está mais do que na hora de
começar a reconhecer os verdadeiros
responsáveis pelos lucros e parar de
fazer cortesia aos especuladores
internacionais com o chapéu alheio.

Utilização do salão
de festas

Visando a melhor utilização
do salão de eventos da entidade e
preocupada em zelar por este
patrimônio dos bancários, a Diretoria
Executiva do SEEB Passo Fundo se
reuniu na segunda (09) com o intuito
de atualizar as regras de utilização
do mesmo.
No que diz respeito ao valor
da locação do salão não houve
alteração, permanecendo em R$
50,00 para festas particulares de
bancários e bancárias. Neste caso,
o que mudou foi o valor do chequecaução que passa de R$200,00 para
R$500,00. Lembramos que este valor
serve como garantia para a cobertura
de eventuais danos, sendo devolvido
ao bancário responsável pela
locação, após a conferência do salão.
Para festas de agências, em
que todos os convidados são
bancários, a locação será feita sem
custo.
O intervalo máximo entre a
locação e a utilização do salão
passou para quatro meses (04), não
havendo mais a possibilidade de préagendamentos para eventos com
prazo maior.
As demais regras da
utilização do salão da entidade estão
no contrato que os bancários
assinam quando locam o mesmo.
PIADINHA
Joaozinho e sua mae foram passear.
Para isso, eles precisavam pegar um
ônibus. Para não pagar mais que
uma passagem a mae cochichou
com joaozinho:
- Joaozinho, se o cobrador perguntar
quantos anos voce tem, diga que
tem 10 anos, e nao onze.
- Esta bem,mamae - disse joaozinho.
O cobrador perguntou:
-Quantos anos voce tem, menino?
-Dez anos - respondeu joaozinho.
-E quando voce faz onze?
-Quando eu descer do ônibus!

