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O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE DE PASSO FUNDO E REGIÃO, com sede na Rua
General Osório, 1411, na cidade de Passo Fundo convoca todos os
empregados do BANRISUL S/A, sócios e não sócios, da base territorial
do respectivo Sindicato, para Assembleia Geral a realizar-se na sede social
da entidade (ENDEREÇO ACIMA) no dia 27 de junho de 2012, às 17:30
(dezessete e trinta) horas, em primeira convocação, ou às 18:30 (dezoito
e trinta) horas, em segunda e última convocação para autorizar a diretoria
a proceder a negociação e celebrar acordo coletivo de trabalho sobre
sistema alternativo eletrônico de controle de jornada de trabalho, bem como
delegar poderes para tanto. Passo Fundo, 25 de junho de 2012.

A Diretoria
BANRISUL

Assembleia desta quarta-feira debaterá
acordo do ponto eletrônico
pelo Banrisul e o encaminhamento da
minuta de pré-acordo sobre o sistema
de ponto eletrônico - com as propostas
do movimento sindical - a Fetrafi-RS
orienta pela aceitação da proposta
nas assembleias específicas.
As propostas enviadas ao banco
ampliam a participação dos
sindicatos e funcionários no controle
do registro da jornada, antes limitada
pelas portarias 1.510/2009 e 373/2011.
Mais detalhes em www.fetrafirs.org.br.

ITAÚ

Paralisações provocam mudanças
Uma semana depois do Dia
Nacional de Luta, em que 239
agências do Itaú Unibanco foram
paralisadas em todo o país, a ContrafCUT recebeu, na terça-feira 19, o
telefonema do diretor da Diretoria de
Cultura e Gente do maior banco
privado do país, Marcelo Orticelli,
informando que a empresa está
tomando medidas para reduzir a
rotatividade e, em consequência, as
demissões.
A empresa emitiu comunicado
interno aos gestores com orientações
para que as áreas que necessitem
contratar novos bancários usem o
centro
de
realocação
dos

25 / junho / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

PARAGUAI - I

EDITAL

Após longo período de debate e
negociações sobre o sistema do
ponto eletrônico do Banrisul,
representantes do movimento
sindical e do banco, finalmente
chegaram a um entendimento quanto
à formalização do Acordo Coletivo de
Trabalho Sobre o Sistema Alternativo
Eletrônico de Controle de Jornada de
Trabalho, ou Sistema de Ponto
Eletrônico.
Após os compromissos firmados
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funcionários, conquistado logo após a
fusão entre os dois bancos, pois
novas contratações estão proibidas.
A prática da rotatividade, que
demite os bancários com maiores
salários para admitir outros com
salários menores, vem sendo
denunciada pelos trabalhadores do
Itaú Unibanco em protestos em todo
o país.
A Comissão de Organização
dos Empregados (COE) do Itaú se
reunirá para avaliar a campanha
contra as demissões e as novas
medidas anunciadas pelo banco, além
de debater outros pontos importantes,
como a bolsa de estudo e o PCR.

Golpe de Estado
depõe presidente
O presidente do Paraguai,
Fernando Lugo, foi deposto na quintafeira, 21, após passar por um
processo relâmpago de impeachment.
O processo brilhou pela ausência do
amplo direito à defesa e de um devido
processo legal, como já alertaram
vários juristas. Assim, o que se
configurou no país vizinho, foi, na
realidade, um golpe de Estado.
Acusado de má gestão, o
problema real é que Lugo estava
procurando fazer reformas, bastante
tímidas, em favor do povo paraguaio
como um todo. Para tanto, tinha que
mexer nos interesses do grande
capital, nacional e estrangeiro.
PARAGUAI - II

Obama reconheceu
novo governo
Na Venezuela, em 2002, governo dos
EUA fez o mesmo com Carmona
Mesmo que o impeachment de
Lugo tenha se desenrolado de forma
ilegal, o governo dos Estados Unidos,
de Barack Obama, demorou apenas
um dia para reconhecer o novo
presidente, Federico Franco. Nada de
novo. O governo dos Estados Unidos
fizera o mesmo em 2002, quando um
golpe de Estado derrubou, por dois dias,
o presidente Hugo Chávez. George
Bush, com celeridade impressionante,
reconheceu Pedro Carmona, líder dos
golpistas, como novo presidente.
O reconhecimento de mais um
golpe de Estado, desta feita no
Paraguai, é mais um exemplo do
apreço que os governos dos EUA
mantêm pela democracia.
PIADINHA
O marido chega em casa furioso, e
diz pra mulher: -O porteiro me disse
que transou com todas as mulheres
do prédio, menos uma. A mulher
distraída responde: - Deve ser aquela
convencida do sexto andar!

