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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, por sua Diretoria
Colegiada, convoca funcionárias e funcionários da Caixa Econômica
Federal dos municípios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Tapejara e
Sananduva, Ibiraiaras, Sertão, Água Santa, Ibiaçá, David Canabarro,
Ciríaco, Ernestina, Charrua, Caseiros, Coxilha, Gentil, Mato Castelhano,
Muliterno e Santo Expedito do Sul para Assembleia Geral Extraordinaria
que será realizada no dia 30 do mês de maio de 2012, em primeira
convocação às 17:30 horas e em segunda convocação às 18 horas,
na sede do sindicato, situada à Rua General Osório, nº 1411, Centro,
para a discussão e aprovação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão
e deliberação sobre a instalação da CCV (Comissão de Conciliação
Voluntária).
A Diretoria
BANCO DO BRASIL - I

Retomada da função pública do BB será
defendida na Câmara de Vereadores
É necessário que o foco principal do banco volte a ser o fomento às
atividades produtivas do país
Retomar a função pública do Expediente” para fazer a defesa da
Banco do Brasil para que o foco proposta. A intervenção do vereador
principal da instituição volte a ser o será entremeada por depoimentos
fomento às atividades produtivas de funcionários do BB e de
em todo o país. Debatida há mais dirigentes sindicais em apoio à
de ano no meio sindical bancário, proposta.
esta proposta será apresentada na
A presença das funcionárias
Câmara de Vereadores de Passo e funcionários do Banco do Brasil na
Câmara de Vereadores de Passo
Fundo.
Na sessão do dia 30 de Fundo no dia 30 de maio, às 17
maio, o vereador José Eurides de horas, tem extrema importância
Moraes (PSB) vai utilizar os 30 para o fortalecimento da luta pelo
minutos
de
seu
“Grande êxito desta iniciativa.
BANCO DO BRASIL - II

Projeto de lei vai propor a constituição
do BB como gestor do Fundo Pré-Sal
Deputado vai apresentar emenda à lei do Pré-Sal
A proposta de resgate do Nacional, o movimento sindical
Banco do Brasil para a sua função bancário gaúcho manteve contato
pública prevê que o banco se torne o com o deputado federal Elvino Bohn
gestor dos recursos que serão Gass (PT). Bohn Gass vai apresentar
gerados na exploração do petróleo do um projeto de lei com pedido de
Pré-Sal e passe a fazer parte do emenda à lei do Pré-Sal. A Casa Civil
da República também foi contatada,
Conselho Gestor daquela área.
No sentido de encaminhar visando ampliar o leque de apoios à
esta proposta via Congresso aprovação da proposta.
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ITAÚ - I

Sobre o Dia
Nacional de Luta
No dia de ontem, o movimento
sindical
bancário
realizou
manifestações nas agências do Itaú por
todo o país. Em Camaquã (RS),
Diadema (SP) e Campo Grande (MS),
entre várias cidades, aconteceram
paralisações de uma ou duas horas.
Em Passo Fundo, diretores do sindicato
estenderam faixas nas fachadas das
agências e distribuíram panfletos
denunciando a política de pessoal do
banco. Nesse Dia Nacional de Luta,
os bancários protestaram contra a
sobrecarga de trabalho a que estão
submetidos os funcionários do banco,
resultante do restrito contingente de
pessoal nas agências e, também, das
demissões que o Itaú segue
implementando mesmo com os
enormes lucros que vem obtendo.
ITAÚ - II

Lucros e mais lucros
Demissões e mais demissões
Em 2011, o Itaú apurou o
maior lucro já alcançado por um
banco no Brasil; nada menos que R$
14,6 bilhões. E, no primeiro
semestre de 2012, o resultado já deu
mostras de que vai seguir nas
alturas: R$ 3,4 bilhões. Apesar disso,
neste mesmo período, o banco
cortou 1.964 empregos, acumulando
um total de 7.728 postos de trabalho
extintos em apenas 12 meses.
PIADINHA
Certo dia, a empregada foi arrumar o
quarto dos patrões e encontrou jogada
debaixo da cama uma camisinha de
tamanho consideravelmente grande.
Ela olhou para aquela coisa e
começou a rir. A patroa, que passava
na porta do quarto se deparou com a
gargalhada da empregada e perguntou:
— Qual é o motivo da graça?
— É que eu encontrei essa camisinha!
— E daí?
— Essa aqui é muito grande para ser
do seu marido.

