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

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

BB E CEF

dos correspondentes bancários e o
fim do voto de minerva na Funcef,
entre outras questões.
O 22º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil (BB)
aprovou a pauta específica de
reivindicações para Campanha
Nacional dos Bancários 2011, que
inclui melhorias no Plano de Cargos
Comissionados e no Plano de Cargos
e Remuneração; fim de voto minerva
da Previ; fim imediato das
terceirizações e dos correspondentes
bancários; intensificação do combate
ao assédio moral e metas abusivas;
combate ao descomissionamento; fim
do fator previdenciário e reforço do
caráter público do BB para ampliar o
crédito produtivo sem discriminar os
clientes de baixa renda.
O SEEB Passo Fundo e Região
esteve representado no Conecef pela
diretora Eliane da Rosa e no
Congresso do BB pelo diretor Carlos
Alberto Dall Agnol.

ITAÚ

Motivadas pelo decaso do banco,
paralisações continuam
Os bancários realizaram nesta
terça-feira, dia 12, novas atividades no
Dia Nacional de Luta no Itaú Unibanco.
Além do atraso na abertura de
agências, a manifestação denuncia as
demissões
de
funcionários,
imposição de metas abusivas,
assédio moral, jornada excessiva e
desrespeito aos clientes e usuários do
sistema financeiro, submetidos a
taxas e tarifas abusivas. Houve
paralisações em Porto Alegre, em
Erechim,em Cruz Alta e em Passo
Fundo, onde as três unidades da
cidade ficam paralisadas até as 12hs
desta terça-feira. Já em Santa Rosa,
houve entrega de panfletos em frente
ao banco.
O Banco Itaú está na contramão
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BRADESCO

Congressos aprovam pautas
específicas para a campanha salarial
Os 338 delegados presentes ao
22º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil e os
417 participantes do 27º Congresso
Nacional dos Empregados da Caixa
Econômica Federal aprovaram nas
plenárias finais realizadas no domingo
(10), em São Paulo, as pautas
específicas que serão apresentadas
aos dois bancos federais na
Campanha dos Bancários de 2011.
A pauta geral de reivindicações da
categoria, que inclui o índice de
reajuste salarial, será definida pela
Conferência Nacional dos Bancários
marcada para os dias 29 a 31 de julho,
também em São Paulo.
No 27º Conecef, as propostas
foram definidas na plenária final. Foi
aprovada a realização do próximo
Conecef até o final de abril do próximo
ano para reforçar a estratégia de
mobilização para a negociação
permanente; a organização de um
encontro nacional de isonomia; o fim
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da história e planejamento do sistema
financeiro. Enquanto outros bancos
privados contratam mais pessoas e
abrem agências nas mais diversas
cidades do país região, buscando
uma inserção maior no mercado, o
Itaú demite e enxuga, cada vez mais,
seu quadro de funcionários.
O Itaú Unibanco lucrou R$ 3,53
bilhões no primeiro trimestre deste
ano, com crescimento de 9,2% em
relação ao mesmo período de 2010,
ano em que teve lucro líquido de R$
13 bilhões.
O movimento sindical tem
procurado o banco para negociar o fim
das demissões e o aumento das
contratações. O descaso do banco é
o motor da mobilização

Após assalto,
quadrilha leva CPU
com imagens
Quatro homens armados
assaltaram a agência do Brasdesco
da Avenida Protásio Alves, no Bairro
Vila Jardim, em Porto Alegre, na tarde
desta segunda-feira, dia 11. Logo
após o fechamento da unidade, por
volta das 16h, três homens, que se
passavam por clientes do banco,
surpreenderam os vigilantes,
funcionários e clientes ao
anunciarem um assalto.
Um dos bandidos rendeu o
gerente e o obrigou a entregar uma
quantia não divulgada. Além do
dinheiro, os bandidos levaram três
revólveres dos seguranças e o CPU
com as imagens das câmeras de
segurança da agência.
INSEGURANÇA

Pesquisa revela
caos
A 1ª Pesquisa Nacional de
Ataques a Bancos, elaborada pela
Confederação Nacional dos
Vigilantes (CNTV) e Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT), revela 838
ataques a bancos no primeiro
semestre de 2011, uma média de
4,63 ocorrências por dia, no país.
Desses casos, 301 foram
assaltos (inclusive com sequestro de
bancários e vigilantes), consumados
ou não, e 537 arrombamentos de
agências, postos de atendimento e
caixas eletrônicos (incluindo o uso de
dinamites
e
maçaricos).
PIADINHA
-Os nossos vizinhos, o casal que
mora aí em frente, parecem dois
namorados. Ele, de manhã, ao sair,
lhe dá sempre vários beijos. Por que
não fazes o mesmo?
- Mas querida, eu nem sequer
conheço a mulher do vizinho!

