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Assembleia Geral Extraordinária
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo Fundo
e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 90785023/0001-41, Registro sindical
n.º 86795-0 por seu representante legal abaixo assinado, convoca todos os
associados, da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral
extraordinária que se realizará dia 21/03/2013, às 18h, em primeira convocação
com a presença mínima estatutária, caso não haja número estatutário neste
horário, às 18h30min, em segunda e última convocação, com a presença de
associadas/os em número mínimo igual a 50% dos respectivos membras/os,
efetivos e suplentes, da Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes da
Federação, no endereço à Rua General Osório nº 1411, para tratar da seguinte
Ordem do Dia:
1 - Apresentar e discutir as Teses sobre a pauta do 11º Congresso Estadual da
FETRAFI-RS;
2 - Eleger Delegados/as e Suplentes ao Congresso, desde que respeitadas as
disposições do artigo 18 do Estatuto da FETRAFI-RS, obedecendo aos critérios
da proporcionalidade e o respeito à cota mínima de 30% de um dos gêneros;
3 - Referendar cipeiros, delegados sindicais e representantes funcionais que
poderão participar do Congresso, na condição de observadores, que não deverá
ultrapassar a 10% da delegação a que o sindicato tem direito. Passo Fundo,
18 de março de 2013.
Nelson Antônio Fazenda-Coordenador Geral
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3601-2785 ou 3601-2786

SINDICATO

Novos convênios
Fisioterapeuta e psicólogo
oferecem descontos
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou mais
dois convênios trazendo benefícios a
seus associados:
- O psicólogo Élvis Herrmann Bonini
oferece desconto de 30% nos
serviços de atendimento psicológico.
Seu consultório está situado na
Avenida Brasil, nº 297, sala 711,
edifício Avenida Center, e o telefone
é 54-99350707.
- O fisioterapeuta Deiglis Alves Moreira
oferece desconto de 20% nos
serviços de Fisioterapia Geral e
Fisioterapia Geriátrica Gerontológica.
Ele atende na Rua Morom, 2554, e
seus telefones são 54-33134584 e
54-81127273.
HSBC

Em Recife, bancárias
Sindicatos devem fazer paralisações na recuperam empregos

BANCO DO BRASIL - I

quarta-feira, 20, Dia Nacional de Luta
Em reunião realizada na
sexta-feira, 15, o Comando Nacional
dos Bancários decidiu orientar os
sindicatos de todo o país a realizarem
paralisações nas dependências do
Banco do Brasil na quarta-feira, 20.
Será mais um Dia Nacional de Luta
contra o novo plano de funções
comissionadas lançado pelo banco
no final de janeiro.
"Queremos abrir um processo

de negociações, a fim de apontar os
problemas existentes no plano de
funções e buscar reverter os
prejuízos, uma vez que não houve
diálogo com as entidades sindicais e,
se não ocorrerem mudanças, o BB
corre o risco de ver dobrar o seu
passivo trabalhista nos próximos
anos", afirmou Carlos Cordeiro,
presidente da Contraf-CUT e
coordenador do Comando Nacional.

BANCO DO BRASIL - II

Banco reconhece direito à jornada de 6
horas mas quer seguir desrespeitando-a
Com o novo plano de funções
comissionadas, o Banco do Brasil está
reconhecendo o direito de seus
funcionários comissionados à jornada
diária de 6 horas. Porém, o BB quer
continuar a desrespeitar a lei ao manter
um
grande
contingente
de
comissionados a cumprirem oito horas
diárias. Para tanto, o banco está

obrigando, coagindo mesmo, um
significativo grupo de funcionários a
constituírem provas contra si em
possíveis futuras ações trabalhistas.
Assim, é hora de mobilização
contra o autoritarismo da diretoria do
banco: os funcionários do BB estão
sendo chamados a participarem do Dia
Nacional de Luta na quarta-feira.

Três bancárias da mesma
agência do HSBC em Recife, PE,
recuperaram seus empregos nos
meses de fevereiro e março. As
colegas tinham sido demitidas pelo
banco mesmo que apresentassem
diagnóstico de doença ocupacional.
Para todas elas, o SEEB-Pernambuco
emitiu a CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho) além de
aconselhá-las a demandar o banco
judicialmente.
Na página da Contraf na
Internet, www.contrafcut.org.br, com
data de 15/03/13, pode ser lida
interessante matéria sobre o drama das
colegas ao verem-se desempregadas
e sua luta pela recuperação dos
empregos. Vale a pena lê-la.
PIADINHA
O homem leva o filho ao pediatra:
- Sr. Dr., o meu filho completou seis
meses e até hoje não abriu os
olhos.....
- Abra os olhos você: esse garoto é
filho de japonês!

