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DELEGADOS SINDICAIS DO BANRISUL

EDITAL
Faço saber aos interessados, funcionários/as do BANRISUL S/A da
base do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, que nos dias 27 e 28 de março
de 2013 será realizada ELEIÇÃO PARA DELEGADOS/AS SINDICAIS DO
BANRISUL, com atuação nas Agências de Passo Fundo Centro, General Netto,
Avenida Brasil, São Cristóvão, UPF Campus I, Ernestina, Sertão, Tapejara,
Sanaduva, Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Ciríaco e David Canabarro, ficando, a
partir de 20/03/2013, aberto o prazo para inscrições de candidaturas, sendo
que para a base deste Sindicato poderão ser eleitos 2 (dois) Delegado/as. Os
pedidos de inscrições poderão ser feitos até o dia 26 de março de 2013, na
Secretaria do Sindicato, mediante correspondência assinada pelos
interessados, que funcionará nos dias úteis no período de 9h às 18 horas. As
eleições se darão diretamente nos locais de trabalho nas datas aqui
mencionadas.Passo Fundo, 22 /03/2013.Carlos J. Marcos. Sec.Organização.
CONGRESSO DA FETRAFI-RS

Em assembleia, bancários escolhem
delegados de Passo Fundo
Em uma assembleia que
contou com a presença de um grande
número de bancários, foi definida a
distribuição das vagas para a
delegação que representará Passo
Fundo e Região no 11º Congresso
Estadual da Fetrafi-RS, que acontece
de 5 a 7 de abril de 2013, em Imbé.
A tese do BPL (Bancários em
Primeiro Lugar), que foi defendida por
Carlos José Marcos (Carlitos), obteve
42 votos e conquistou 04 vagas para
o Congresso. Por sua vez, a tese do

BPM (Bancários Podem Mais),
defendida por Carlos H. Niederauer
(Todinho), obteve 32 votos, ficando
com 03 vagas para o Congresso. Já,
a tese da CSD (Cut Socialista e
Democrática), defendida por Dário
Delavy, obteve 42 votos e também
terá direito a 04 vagas.O total de
bancários votantes chegou a 116.
O SEEB Passo Fundo e
Região estará presente no Congresso
com um total de 11 delegados eleitos
e tem direito a 01 observador.

BB E CAIXA

STF proíbe estatais de demitir sem
justa causa
O Supremo Tribunal Federal
(STF) proibiu a demissão sem justa
causa de trabalhadores das
empresas públicas e sociedades de
economias mistas, o que inclui os
bancários do Banco do Brasil, da
Caixa, do BNB, do Banco da
Amazônia, do BNDES e dos bancos
estaduais. A proibição é retroativa a 7
de novembro de 2008.
A decisão foi tomada pelo STF
nesta quarta-feira 20, ao julgar
recurso extraordinário impetrado pela
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Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT). Os ministros
definiram
que,
embora
os
empregados de estatais e empresas
de sociedade mista não tenham
estabilidade de emprego garantida
pela Constituição Federal ao
funcionalismo
público,
é
“imprescindível” justificar as
demissões.
O julgamento servirá de
parâmetro para os demais tribunais
de
todo
o
país.
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3601-2785 ou 3601-2786

ATENÇÃO BANCÁRIAS!

Dia 28 tem coquetel
no Sindicato
Em homenagem ao Dia
Internacional da Mulher, o SEEB-PF
e Região está organizando um grande
coquetel. Devido a concorrida agenda
do Salão de Eventos da entidade, o
coquetel será realizado no próximo
dia 28/03, a partir das 17:30.
Reserve um espaço na sua agenda
e venha ao Sindicato confraternizar
com suas colegas.
Nos próximos dias, os
diretores do Sindicato estarão
passando nas agências para ver
quantas bancárias participarão do
coquetel que será gratuito.
ITAÚ

Para cumprir as metas
absurdas do Agir
Superintendente manda os
funcionários tomarem lexotan
Conforme matéria publicada
no sítio do SEEB-Porto Alegre, um
Superintendente Comercial do banco
que “costuma utilizar uma metáfora
agressiva, de que passou a vida
limpando a sujeira de porcos e que
os bancários não têm nada do que
reclamar, decidiu que os funcionários
não poderão gozar mais do que dez
dias de férias, além de não poderem
escolher quando irão tirá-las”.
Toda esta truculência é
utilizada pelo Superintendente para
cobrar o cumprimento das metas
para lá de absurdas do Agir. E, se
algum funcionário faz alguma
reclamação, ele o manda tomar
lexotan.
PIADINHA
O homem leva o filho ao pediatra e
reclama ao doutor:
- 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!

