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BANCO DO BRASIL- I

Passo Fundo e Região acontece
neste mês de agosto. Abaixo,
reproduzimos o edital que está
sendo enviado às dependências do
banco.

EDITAL
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, por seu representante
legal, comunica a todos os empregados e empregadas do Banco do Brasil
dos municípios de Passo Fundo, David Canabarro, Ibiraiaras, Lagoa
Vermelha, Sananduva, Ibiaçá, Tapejara, Água Santa e Sertão, a abertura
do processo eleitoral para Representante Sindical de Base do Banco do
Brasil, tudo em conformidade com a Cláusula Quadragésima Quinta do
Acordo Coletivo de Trabalho do Banco do Brasil 2011/2012. As inscrições
poderão ser feitas de 7 a 24 agosto de 2012, das 9 h às 17 horas, na
secretaria do Sindicato, sendo que as eleições acontecerão nos dias 27,
28, 29 e 30 de agosto de 2012, das 9 h às 17 h, nas agências bancárias.
A Diretoria
CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Bancos têm que empregar mais
Uma importante reivindicação
da categoria bancária na Campanha
Nacional dos Bancários 2012, é a
ampliação do nível de emprego nos
bancos. De janeiro a junho deste ano,
foram criados 1,04 milhão de
empregos formais no Brasil; deste
total, apenas 0,22% das vagas foram
abertas pelos bancos.
Não fosse pela Caixa
Econômica Federal, que seguiu
contratando, o saldo seria negativo
em 1142 vagas, pois os maiores

bancos privados do país cortaram
postos de trabalho.
A situação é, sem dúvida,
absurda, pois trata-se de um setor que
vem empilhando lucros bilionários a
cada ano que passa. No primeiro
semestre de 2012, o lucro acumulado
por Bradesco, Itaú e Santander chegou
a R$ 16 bilhões. Assim, a categoria
bancária deve somar forças com a
sociedade para aumentar a pressão
sobre os bancos por mais empregos
no setor.

CAIXA FEDERAL

Negociação específica será no dia 10
A pedido dos representantes
da Caixa Econômica Federal, a data
da primeira rodada de negociação
específica foi adiada para a próxima
sexta-feira, dia 10, a partir das 14h,
em Brasília. A segunda rodada de
negociação
específica
está
confirmada para o dia 17.
As principais reivindicações
específicas na Caixa são contratação
de mais empregados, melhores
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3601-2785 ou 3601-2786

BANCO DO BRASIL - II

Eleição para Representantes
Sindicais de Base
Como informamos no C&N
nº 2800, a eleição para os
Representantes Sindicais de Base
do Banco do Brasil na base territorial
do Sindicato dos Bancários de

Nº 2802

condições de trabalho, isonomia,
solução dos problemas do Saúde
Caixa, tíquete e cesta-alimentação
para aposentados e pensionistas, fim
à discriminação dos participantes do
REG/Replan não-saldado, fim do voto
de minerva na Funcef, pagamento
integral de toda hora extra realizada,
defesa da jornada de seis horas,
inclusão bancária para todos os
brasileiros e fim do assédio moral.

A saúde em debate
Encontro Estadual sobre Saúde
acontece dia 18 de agosto em POA
No dia 18 de agosto, a FetrafiRS estará promovendo o Encontro
Estadual sobre Saúde do Banco do
Brasil. A Diretora da Cassi, Miriam
Fochi, já confirmou presença no
encontro. Convites foram enviados
também à Cassi-RS e à Gepes-RS.
O SEEB-PF vai garantir a infraestrutura necessária à participação
dos funcionários interessados.
HSBC

Reunião pela defesa
do emprego
Dirigentes sindicais de vários
países da América Latina onde o
HSBC está presente participaraam
de 23 a 27 de julho da 8ª Reunião
Conjunta das Redes Sindicais de
Bancos Internacionais (HSBC,
Santander, Banco do Brasil, Itaú,
BBVA e Scotiabank), em Montevidéu.
Na reunião, ficou visível a
preocupação em relação ao
emprego, já que o HSBC vendeu
agências em nove países da América:
no Chile para o Itaú; em Honduras,
Guatemala, Panamá e Costa Rica
para o grupo DaViviendas; e no Peru,
Paraguai, Uruguai e Colômbia, para
o grupo GNB. A alta direção anunciou,
inclusive, que já reduziu 27 mil postos
de trabalho em todo mundo.
Os funcionários também
denunciam extensão arbitrária da
jornada
de
trabalho.
PIADINHA
A mulher desempregada decide ligar
para um anúncio de faxineira. A
senhora que a atendeu lhe pergunta:
- Quanto a senhora espera ganhar
por dia? - Sessenta Reais!
- Mas isso é um absurdo! Eu sou
professora e não ganho tudo isso!
- E por que motivo a senhora acha
que eu parei de dar aula e resolvi
trabalhar
com
faxina?

