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BANCO DO BRASIL

EDITAL

Em Itapetinga (BA), banco foi condenado
por suspender vale transporte
Em Itapetinga (BA), a Justiça
do Trabalho condenou o Banco do
Brasil por ter suspendido a
concessão do vale-transporte a sete
funcionários no período entre janeiro
de 2010 e março de 2011. O banco
terá que pagar as parcelas vencidas
e mais uma multa. Os funcionários
trabalham na cidade e residem em
Vitória da Conquista e o banco alegou
que os ônibus intermunicipais que
faziam o trajeto entre as duas cidades

não
tinham
características
semelhantes aos urbanos, como
previsto na lei.
Nos anos de 2008, 2009 e
2012, o SEEB-Passo Fundo garantiu
a sete funcionários do BB em sua
base o retorno do pagamento do valetransporte e a indenização pelo
período em que ficaram sem receber
o benefício. Portanto, se algum
colega estiver sendo lesado em seu
direito, denuncie ao Sindicato.

PALESTINA

Governo de Israel repete a dose e ataca
mais uma Flotilha da Liberdade
Navio levava mantimentos, material escolar, médico e de construção
para o povo palestino da Faixa de Gaza que vive sob bloqueio israelense
Em 31 de maio de 2010, o
governo de Israel ordenou um ataque
à primeira Flotilha da Liberdade, que
navegava em águas internacionais.
Naquele dia, as forças armadas
israelenses assassinaram nove
passageiros do navio turco, Mavi
Marmara, que levava 10 mil
toneladas de ajuda humanitária
ao povo palestino da Faixa de
Gaza.
No sábado, 20, o
Governo de Israel repetiu a dose
e ordenou que suas forças
atacassem e detivessem,
também
em
águas
internacionais, a III Flotilha da
Liberdade. O navio de bandeira
finlandesa, Estelle, integrante da
flotilha, viajava em missão
humanitária, com uma tripulação
composta por internacionalistas
e passageiros oriundos de vários
países, tais como Suécia,
Finlândia, Noruega, Italia, Grécia,
Estados Unidos, Canadá,
Espanha e mesmo de de Israel.
O objetivo da III Flotilha da
Liberdade era entregar material
escolar, médico e de construção

ao povo palestino da Faixa de Gaza
que, há vários anos, está submetido a
um bloqueio criminoso imposto pelo
governo de Israel. Os palestinos estão
proibidos de exportar e sofrem
restrições à importação de matérias
primas e de construção.

Assembleia BV
Financeira
O Sindicato dos Empregados
em Estabelecimentos Bancários de
Passo Fundo e Região, convoca
todos os empregados do Banco
Votorantim S/A e BV Financeira S/A –
Crédito,
Financiamento
e
Investimento, sócios e não sócios
desta entidade de classe, da base
territorial dos municípios de Passo
Fundo, Ernestina, Sertão, Sananduva,
Tapejara, Lagoa Vermelha, Ibiraiaras,
David Canabarro, Ciriaco, para
assembleia geral extraordinária, a se
realizar no próximo dia 25 de Outubro,
às 18:00 horas, na sede do sindicato,
sito na rua General Osório, 1411,
Centro, para discussão e aprovação
da proposta de Acordo Coletivo de
Participação nos Lucros e Resultados
dos empregados do Banco Votorantim
e/ou BV Financeira, com vigência de
01/01/2012 a 31/12/2012 e termo de
ajuste para cumprimento CCT PLR
2012 para o Banco Votorantim S/A.

PIADINHA
O sujeito chegou no trabalho todo
desanimado,
se
arrastando, nitidamente
estressado. Como ele era
um bom funcionário, o
chefe o chamou em um
canto e o aconselhou:
- Por que você não faz
como eu? Quando estou
assim, vou para casa,
tomo uma boa ducha, dou
uma transada com a minha
mulher e logo estou me
sentindo um outro homem.
O sujeito saiu, disposto a
seguir o conselho do chefe.
Voltou no final da tarde todo
animado.
E o chefe, não contendo a
curiosidade, perguntou:
- E aí, deu certo?
- Se deu, estou totalmente
refeito. A sua mulher é
http://ziomania.com/latuff/carlos-latuff-cartoons
fantástica!

