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BANCO DO BRASIL

Internamente, o BB também
vem ameaçando os grevistas com
medidas disciplinares caso não
compensem as horas de greve. O
banco publicou a Instrução 361,
dizendo que quem não compensar as
horas poderá ser submetido à “análise
sob o aspecto disciplinar”, o que não
está previsto no acordo coletivo.
Em vez de incentivar os
administradores a negociarem com
os funcionários e acertarem de
comum acordo a forma de
compensação, utilizando inclusive
abonos e folgas na compensação, o
BB prefere orientá-los a punir.
O banco deveria tratar bem os
funcionários e não ameaçá-los. Há
muito administrador que discrimina
quem luta pelos direitos de todos.
A direção do banco parece
querer incentivar os “pequenos
ditadores” em vez de incentivar o bom
ambiente de trabalho nas agências.

BANRISUL

Ação judicial impede banco de
descontar dias de greve
A Justiça do Trabalho julgou
procedente a ação impetrada pela
Fetrafi-RS e o SEEB-Porto Alegre
para impedir que o Banrisul desconte
dias de greve de seus funcionários.
No dia 4 de outubro, a diretoria do
banco enviou comunicado interno às
suas dependências no qual informava
que os funcionários que não haviam
encerrado a greve no dia 3 teriam os
dias descontados a partir dali. Em

algumas cidades, a greve se
estendeu até o dia 5. A ação também
impede o banco de tratar os dois dias
adicionais de greve como faltas
injustificadas para efeito de férias.
O acolhimento da ação
representa vitória dos trabalhadores
contra o arbítrio dos banqueiros que
teimam em desconsiderar o direito de
greve, direito este que está
consolidado na Constituição Federal.

SINDICATO

Convênio com a CIST
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região assinou
convênio com a CIST-Comunidade
Intersindical de Saúde do Trabalhador.
Através do mesmo, associados e
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3601-2785 ou 3601-2786

FACULDADES JOÃO PAULO II

Prática antissindical e desrespeito a
concursados e grevistas
Desde o fechamento da
campanha nacional da categoria e
assinatura da Convenção Coletiva de
Trabalho dos bancários e do acordo
aditivo dos funcionários do BB, a
empresa vem criando problemas com
os trabalhadores e com os milhares
de cidadãos brasileiros que se
dedicaram, passaram no concurso do
banco e agora são enrolados pela
direção quando querem começar a
trabalhar.
Em flagrante desrespeito aos
aprovados no concurso, a empresa
suspendeu, através de comunicado
interno, a posse de dezenas de
aprovados que já haviam recebido a
convocação e estavam em processo
de qualificação para começar a
trabalhar. Muitas dessas pessoas já
tinham pedido demissão de empregos
anteriores e tiveram prejuízos por
uma decisão irresponsável da direção
do BB.
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seus dependentes poderão contar
com atendimento médico e
odontológico a preços acessíveis.
Informações pelos fones 3045-5016 e
3045-5018.

Vestibular de verão
acontece em 14/11
Informamos a todos os
bancários e seus dependentes que as
Faculdades João Paulo II estão com
as inscrições abertas para o seu
Vestibular de Verão, que acontecerá
no dia 14 de novembro, às 20h. Os
cursos oferecidos são Direito (aulas
pela manhã e à noite), Administração
e Comércio Exterior (cursos
noturnos).
Lembramos que o Sindicato
dos Bancários mantém convênio com
esta instituição de ensino, através do
qual os descontos em todas as
mensalidades da graduação chegam
a 30%. A João Paulo II tem seu corpo
docente composto exclusivamente
por professores com Mestrado,
Doutorado e Pós-Doutorado, além de
ter obtido conceito 5 (o máximo) na
avaliação do MEC.
A entidade já conta com um
bom número de bancários entre os
alunos de seus cursos e maiores
informações podem ser adquiridas
através do fone 3046-0914.
SINDICATO

Diretoria colegiada
se reúne no sábado
Acontece no próximo sábado,
dia 27 de outubro, a Reunião da
Diretoria Colegiada do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região.
Com início previsto para às
9h, a reunião é aberta à participação
de toda a categoria bancária.
O encontro será na sede do
Sindicato e todos os diretores da
entidade estão convocados.
PIADINHA
O cara encontra o padre e pergunta:
— Como vai, padre?
— Tudo mal, tudo mal. Descobri que
tua mulher tá pondo chifre em nós
dois!

