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SANTANDER

ASSEMBLEIA

EDITAL

Forum de saúde

O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, no uso de suas
atribuições legais, convoca a todos os seus filiados a participarem da
Assembleia Geral da Categoria, para a escolha dos Delegados que
representarão esta entidade na 13ª Plenária Estatutária da CUT/RS. A
Assembleia ocorrerá na sexta-feira, dia 29 de junho de 2011, às 18h, na sede
do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, na Rua General Osório,
1411, centro, Passo Fundo RS.Os delegados escolhidos participarão da
Plenária Estadual da CUT/RS, nos dias 26 e 27 de agosto de 2011, em Porto
Alegre-RS. Sem mais, Passo Fundo, 27 de julho de 2011.

Em reunião do Fórum de
Saúde e Condições de Trabalho,
ocorrida na última sexta-feira, dia 15,
em São Paulo, a Contraf-CUT,
federações e sindicatos iniciaram a
discussão com o Santander da
pauta de reivindicações específicas.
O Santander apresentou o
organograma do SESMT, faltando
mostrar
os
programas
desenvolvidos e os formulários que
são encaminhados para os
trabalhadores afastados para
avaliação da representação dos
trabalhadores.
A próxima reunião será no
dia 12 de Agosto.

EMPREGO

Bancos contratam,
mas rotatividade reduz salários
Os bancos de todo o país
geraram 6.851 novos empregos no
primeiro trimestre de 2011, como
resultado de 15.798 contratações e
8.947 desligamentos. Isso significa
um leve crescimento de 1,42% em
relação ao total de postos em 2010.
As novas vagas representam
apenas 1,30% dos 525.565 postos de
trabalho criados por toda a economia
brasileira nos primeiros três meses
deste ano.
Os números são da 9ª
Pesquisa de Emprego Bancário
(PEB), feita pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo

Financeiro (Contraf-CUT) em parceria
com o Dieese, com base nos dados
do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados
(Caged)
do
Ministério do Trabalho e Emprego.
Apesar da geração de
empregos, a alta rotatividade continua
sendo a lógica perversa usada pelos
bancos para baixar os salários dos
bancários.
Este mecanismo é cruel
diante dos ganhos milionários dos
altos executivos e dos lucros
astronômicos dos bancos que
superaram R$ 12 bilhões, só no
primeiro trimestre deste ano.

BANRISUL

Encontro Nacional será realizado no
dia 20 de agosto, em Porto Alegre
A Fetrafi-RS e sindicatos
filiados promovem no dia 20 de
agosto, sábado, o 19º Encontro
Nacional dos Banrisulenses.
A 19ª edição do Encontro
Nacional será realizada no Hotel
Embaixador, a partir das 9h. O evento
será aberto à participação de
trabalhadores do Banrisul de todo o
país.
O Encontro Nacional vai
definir qual será a postura do
movimento sindical na Campanha
Salarial. É necessária a presença de
um grande número de funcionários
nestas discussões para garantir a

participação
efetiva
dos
banrisulenses numa possível greve
da categoria.
Graças à mobilização dos
banrisulenses foi possível garantir um
fórum específico, com participação
paritária dos trabalhadores, para
discutir e encaminhar a criação do
novo plano de carreira. Esta é uma
das principais pendências, mas
ainda há muito o quê conquistar. A
situação da Fundação Banrisul, da
Cabergs e a melhoria das condições
de trabalho no banco continuam
sendo prioridades e estarão em foco
nas futuras negociações.

LUCRO DO BRADESCO

R$ 5,48 bilhões, só
no 1º semestre
O Bradesco anunciou nesta
quarta-feira, dia dia 27, que registrou
lucro líquido de R$ 5,487 bilhões no
primeiro semestre, com crescimento
de 21,7% ante o resultado
contabilizado no mesmo período em
2010.A inadimplência, nos atrasos
superiores a 90 dias, atingiu 3,7%,
apresentando redução de 0,3% em
relação a junho de 2010.
A retomada das negociações
ocorre nesta sexta-feira, dia 29, às
10h, em Osasco, e discutirá
principalmente temas relativos à
saúde o trabalhador e ao combate ao
assédio moral. Que o Bradesco
mude sua postura e passe a encarar
a negociação com a seriedade que
ela merece.
PIADINHA
O filho pergunta ao pai, surdo, que
está chegando:
-Está voltando da feira, seu velho
idiota e surdo?
Com o cinto na mão e arremangando
a camisa, o pai responde:
-Não, estou voltando do médico que
me curou da surdez

