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CAIXA FEDERAL

Feliz Natal !
Neste Natal, desejamos que a
paz e a harmonia encontrem morada
no coração de todos. Que a
esperança seja um sentimento
constante em cada ser que habita
este planeta.
Que a humildade e o respeito

residam na alma e no coração de
todos e que saibamos amar e
respeitar o próximo como a nós
mesmos.
A diretoria do SEEB Passo
Fundo e Região deseja a todos os
bancários
um
Feliz
Natal!

SANTANDER I

Sindicato e banco assinam acordo
sobre demissões no TRT-SP
O Sindicato dos Bancários de
São Paulo assinou um acordo judicial
com o Santander no Tribunal Regional
do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) que
prevê indenizações aos trabalhadores
demitidos sem justa causa em
dezembro que tinham menos de 10
anos de empresa.
Pelo acordo, homologado em
audiência de conciliação nesta
quarta-feira (19), ficou estabelecido
que esses trabalhadores receberão

um salário nominal, com limite de R$
5 mil, e seis meses de valealimentação.
Os casos previstos no documento
são os de funcionários demitidos que
estavam na estabilidade préaposentadoria; os desligados que
estavam a seis meses de entrar na
estabilidade pré-aposentadoria; e os
que têm HIV, câncer ou lúpus. O
banco se comprometeu em reintegrar
ou indenizar esses bancários.

SANTANDER II

No RS, justiça negou liminar para
interromper demissões
Em despacho enviado à FetrafiRS nesta terça-feira, 18, a
desembargadora Rosane Serafini
Casa Nova negou o pedido de
antecipação de tutela à Federação e
sindicatos filiados, a fim de suspender
as demissões efetuadas pelo
Santander às vésperas do Natal.

Ao todo, o banco espanhol demitiu
1.280 bancários no Brasil desde o
início de dezembro.
Na avaliação da magistrada, os 83
desligamentos efetuados pelo banco
no Rio Grande do Sul não
caracterizam um processo de
demissão
em
massa.

Sem ar não dá,
né gente?
O Sindicato tem recebido
denúncias e já comprovou
presencialmente que, há alguns dias,
o ar condicionado da Agência 0494
(Ag. Passo Fundo) não está
funcionando adequadamente. Em
alguns setores do prédio o calor é
insuportável , causando transtornos
para clientes e funcionários .
O Sindicato sabe também que
a administração da agência tem se
empenhado na resolução deste
problema, mas isso não tem sido
suficiente, pois a situação ainda não
foi normalizada.
Contamos com o empenho
dos gestores da referida agência para
a resolução definitiva deste problema.
SEC. JURÍDICA

Reflexo nos tickets
da CEF
O SEEB Passo Fundo e
Região ajuizou ação coletiva
reivindicando o reflexo das verbas
salariais sobre o pagamento dos
tickets em folha para os funcionários
que ingressaram na CEF até 1988.
A ação foi julgada procedente
e o Sindicato já está pagando aos
substituídos da demanda.
Salientamos a importância
dos bancários se filiarem a entidade
para que a mesma haja na defesa dos
seus
interesses,
inclusive
juridicamente, como é o caso.

BANCO DO BRASIL

FETRAFI solicita audiência na SRTE
A Fetrafi-RS recebeu denúncias
de vários sindicatos de que o Banco
do Brasil está convocando
funcionários para trabalhar aos
sábados. Nestes casos, os bancários
são deslocados para execução de
tarefas em feiras de automóveis e
para realizar serviços internos a fim
de regularizar financiamentos rurais.
A Federação protocolou junto à

Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego do RS um pedido
de mediação para discutir as
convocações com o Banco do Brasil.
A Convenção Coletiva de Trabalho
dos Bancários assegura que o sábado
é dia de repouso para os bancários, o
que também é reconhecido e
assegurado pela Súmula 124 do
Tribunal Superior do Trabalho.

PIADINHA
Preocupados com toda esta onda de
que o mundo estava para acabar, um
casal começa a traçar planos para o
caso da hipótese se confirmar. A
mulher pergunta:
-Amor, se o mundo acabasse dentro
de 15 minutos, o que você faria?
-Ah,minha rainha, certamente faria
amor com você!!!
-E nos outros 13 minutos????

