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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 todos os empregados do ramo financeiro dos municípios de Passo
Fundo, Lagoa Vermelha, Tapejara, Sananduva, Ibiraiaras, Sertão, Água
Santa, Ibiaçá, David Canabarro, Ciríaco, Ernestina, Charrua, Caseiros,
Coxilha, Gentil, Mato Castelhano, Muliterno, Santo Expedito do Sul, sócios
e não-sócios desta entidade, para Assembleia Geral Extraordinária que
será realizada no dia 30 de julho de 2012, às 18 horas, na sede do Sindicato,
à Rua General Osório, nº 1411, Centro, para deliberar sobre a seguinte
pauta: 1. Autorizar a diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar
convenção coletiva de trabalho, bem como acordos de PLR e, frustradas
as negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de trabalho,
bem como delegar poderes para tanto; 2. Deliberar sobre aprovação da
minuta de pré-acordo de negociação 2012/2013; 3.Deliberar sobre o
desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação
a ser realizada; 4. Autorizar a entidade a demandar em juízo na defesa dos
direitos e interesses dos associados e da categoria profissional; 5.Outros
assuntos de interesse da categoria profissional.
A Diretoria
BRADESCO

Mesmo lucrando mais, 571 postos
de trabalho foram fechados
O Bradesco fechou 571
postos de trabalho no segundo
trimestre de 2012, apesar de registrar
lucro líquido de R$ 2,867 bilhões no
período, um crescimento de 0,8% em
relação ao primeiro trimestre,
segundo o balanço divulgado nesta
segunda-feira 23 pelo segundo maior
banco privado do país. No semestre,
o lucro líquido já chega a R$ 5,72
bilhões.

O número de empregados
diminuiu de 105.102 em março deste
ano para 104.531 em junho, com
fechamento de 571 postos de
trabalho.
As receitas do Bradesco com
cobrança de tarifas bancárias
cresceram 6,83% no segundo
trimestre comparado com o primeiro
e 20,27% em relação ao mesmo
período de 2011.

EMPREGO

Número de bancários é 70% do total
existente na década de 1990
O total de 508 mil empregos
existentes hoje no setor bancário
brasileiro, embora tenha crescido ao
longo de toda a última década,
representa apenas 69,4% do que o
setor tinha em 1990. Os dados fazem
parte de um estudo divulgado pelo
Dieese.
Em 1990, havia 732 mil
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bancários no país.
“De janeiro a março deste ano,
o saldo positivo foi 1.144 vagas,
resultado da contratação de novos
bancários pela CEF, que abriu 1.396
novos postos”, afirma o Dieese. “Sem
essa participação, o saldo do emprego
bancário no período (primeiro trimestre
de 2012) teria sido negativo.”
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SOLIDARIEDADE

Atenção, doadores
de sangue!
A colega Bruna Mesquita
Gasparin, bancária da Caixa
Econômica Federal (Agência 0494Passo Fundo RS),encontra-se
hospitalizada e necessita, com
urgência, de doadores de sangue.
O tipo sanguíneo é o “A+”,
mas todos os demais são aceitos
para repor o que já foi utilizado por
ela, durante a sua internação.
As doações devem ser feitas
no Hemopasso, sendo necessário
informar na ocasião o nome completo
da Bruna e o hospital onde ela está
internada, que é o da Prontoclínica.
Conclamamos a toda a
categoria bancária para que se faça
presente neste importante momento
de demonstração de solidariedade à
querida colega, Bruna.
Doe sangue, doe vida!
ITAÚ

Lucro de R$ 7,12 bi
e 9 mil demissões
Entre junho de 2011 e junho
deste ano o Itaú fechou 9.014 postos
de trabalho (8,8% do quadro de
funcionários), segundo o balanço
divulgado nesta terça-feira 24 pelo
maior banco privado do país.
O brutal corte de empregos
ocorreu mesmo com o lucro líquido
de R$ 7,12 bilhões somente no
primeiro semestre deste ano, que
representa um crescimento de 2,5%
em relação ao mesmo período de
2011. As rendas com tarifas
bancárias cresceram ainda mais:
16,06%.
PIADINHA
O médico interroga o paciente:
- O senhor fuma? -Não!
- Bebe? -Não!
- É mulherengo? -Também não.
- Tem algum vício?
- Tenho. Sou mentirooooso!

