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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 os
funcionários de financeiras e cooperativas de crédito de sua base territorial,
para Assembleia Geral Extraordinaria que será realizada no dia 19 do mês de
julho de 2012, em primeira convocação às 18:00 horas e em segunda
convocação às 19 horas, na sede do sindicato, situada à Rua General Osório,
nº 1411, Centro, para a discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do
dia: 1) Minuta de Reivindicações dos Trabalhadores das Empresas de Crédito,
Financiamento e Investimentos do Estado do Rio Grande do Sul.
A Diretoria
BANCO DO BRASIL - I

Nº 2795

17 / julho / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

CÂMARA DE VEREADORES

Diretor do SEEB-PF
concorrerá a uma vaga
Dário Delavy, diretor do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região, funcionário do banco
Santander/Real, vai concorrer a uma
vaga na Câmara de Vereadores de
Passo Fundo, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas eleições que
acontecem no dia 7 de outubro.
Cumprindo a legislação eleitoral, Dário
licenciou-se da diretoria do SEEB-PF
e também do cargo de Coordenador
do Conselho Municipal de Saúde.

Banco estaria preparando plano para ACESSO AO CRÉDITO
conter prejuízo com ações trabalhistas A má intenção aliada
Notícias divulgadas na semana
passada, dão conta de que o Banco do
Brasil está preocupado com o custo
das ações trabalhistas. Em virtude
disso, o banco estaria preparando um
pacote de medidas para evitar que os

processos se acumulem e criem um
rombo na instituição. A princípio, o plano
prevê a realocação de pessoal e uma
divisão do trabalho de forma a que os
funcionários da área administrativa
trabalhem no máximo seis horas.

BANCO DO BRASIL - II

Banco se recusa a negociar
a jornada de seis horas
Na reunião de negociação entre
a Comissão de Empresa e a diretoria
do BB, realizada em 10 de julho, os
representantes do banco afirmaram
que não vão negociar a implantação da
jornada correta, de 6 horas diárias para
todos os funcionários comissionados,
sem redução da remuneração.
Tal afirmação deixou indignados
os dirigentes sindicais, uma vez que,

em 2011, o diretor Carlos Neri havia
afirmado que o banco resolveria a
questão da jornada. Até mesmo uma
mesa temática sobre a jornada, visando
posterior negociação, foi formada após
a campanha de 2011, o que gerou boa
expectativa no funcionalismo do BB.
Portanto, essa recusa em negociar
constitui um desrespeito do banco para
com seus funcionários.

BANRISUL

Plenária debateu a Fundação Banrisul
No sábado, 14, foi realizada, em
Porto Alegre, a primeira Plenária
Nacional sobre a Fundação Banrisul.
Organizado pela Fetrafi-RS, o evento
reuniu mais de 200 funcionários da ativa
e assistidos que debateram sobre os
problemas estruturais que atingem o
Plano de Benefícios 1 e propostas de
novos planos para a Fundação.
O objetivo da Plenária foi

divulgar os trabalhos realizados pelo GT
Fundação Banrisul - fórum organizado
pelo movimento sindical - e pela
Comissão Paritária sobre Fundação
Banrisul, integrada por representantes
do banco, da FBSS, do movimento
sindical e aposentados. O debate será
levado ao interior do Estado, visando a
solução coletiva dos problemas da
Fundação.

à desinformação
O Instituto Brasileiro de
Defesa do Consumidor (Idec)
realizou uma pesquisa com os seis
maiores bancos do País e encontrou
dificuldade
para
contratar
empréstimo pessoal, além de
incentivo a opções mais caras de
crédito.
As agências visitadas foram
do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa
Econômica Federal, HSBC, Itaú e
Santander. O Idec solicitou um
empréstimo de R$ 300 para ser
quitado em cinco vezes. Três dos
bancos - HSBC, Caixa e Itaú sugeriram o cheque especial, que é
o segundo juro mais alto do
mercado, atrás apenas do cartão de
crédito. Também foi identificada
venda casada, com a obrigação de
o cliente comprar um seguro.
PIADINHA
O caipira está indo viajar para os
Estados Unidos. Ele tá no avião
cantando uma música do "GINO E
GENO " e pega no sono. Quando
acorda, um americano, que estava
na poltrona ao lado, pergunta prá
ele:
- One see more?
O caipira responde:
- PIRACICABA !

