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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, por sua Diretoria Colegiada,
convoca funcionárias e funcionários do Banco do Brasil dos municípios
de Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Tapejara, Sananduva, Ibiraiaras,
Sertão, Água Santa, Ibiaçá, David Canabarro, Ciríaco, Ernestina, Charrua,
Caseiros, Coxilha, Gentil, Mato Castelhano, Muliterno e Santo Expedito
do Sul para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia
21 do mês de maio de 2013, em primeira convocação às 17:30 horas e
em segunda convocação às 18 horas, na sede do sindicato, situada à
Rua General Osório, nº 1411, Centro, para a discussão da seguinte ordem
do dia: 1) Discussão e deliberação sobre a instalação da CCV (Comissão
de Conciliação Voluntária).
A Diretoria
BANRISUL

Segue a mobilização por um
Plano de Carreira decente
O ato que reuniu milhares de
banrisulenses em frente à DG no dia
30 de abril e pintou o Banrisul de preto
em todo o Estado, além da
paralisação de duas horas em 7 de
maio, no interior e capital, foram
considerados positivos pelos
integrantes do Comando Nacional
Banrisulense na reunião da última
segunda-feira, 13, na sede da FetrafiRS.
A orientação é manter a
mobilização e realizar um Dia de
Preto, hoje, dia 15, em todo o estado,

em repúdio às ameaças que vêm
sendo feitas pela direção do Banrisul
e manter a exigência de chamar a
direção a negociar mudanças na sua
proposta de Plano de Carreira.
Outro compromisso assumido é
realizar uma grande assembleia
nacional dia 18, próximo sábado, no
Hotel Embaixador, em Porto Alegre.
A proposta da direção é pior do
que a atual configuração de quadro de
carreira, traz prejuízos ao futuro dos
empregados do banco e precisa
avançar e melhorar o Plano .

RANKING

Bancos brasileiros estão entre
os mais sólidos da América
Quatro bancos brasileiros
despontam como os mais sólidos da
América do Sul, segundo pesquisa da
Bloomberg
Markets,
revista
especializada no mercado financeiro.
A lista, divulgada no dia 1º de maio,
indica que Santander, Itaú, Bradesco
e Banco do Brasil lideram o ranking
continental.
Entre os pontos considerados,
estão a proporção entre capital e
ativos ponderados pelo risco; a
proporção de ativos inadimplentes em
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relação ao total de ativos; a relação
entre reservas para perdas e
empréstimos
para
ativos
inadimplentes; a proporção dos
depósitos para financiamento; e um
índice de eficiência, que compara os
custos do banco com as receitas.
A liderança global ficou com o
Qatar National Bank, do Catar, seguido
por OCBC Bank (Singapura) e
Canadian Imperial Bank of Commerce
(Canadá).Foram analisados bancos
com ativos superiores a US$ 100 bi.
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ITAÚ I

Banco recebe
pauta específica
Representantes dos trabalhadores
entregam hoje, dia 15, para a direção
do Itaú, em São Pauo, a sua pauta
de reivindicações específicas. As
demandas foram definidas ao final do
Encontro Nacional dos Dirigentes
Sindicais do Itaú, realizado de 2 a 4
de abril, em Embu das Artes (SP),
com a participação de 160
representantes de todo o país.
Emprego, remuneração e melhoria
nas condições de trabalho são
destaques da pauta dos bancários.
No Brasil, o Itaú é o banco que
promoveu o maior número de
demissões nos últimos anos, apesar
dos seus lucros recordes. Fechou
7.935 postos de trabalho somente no
ano passado.Desde 2011, já são
13.699 demissões.Enquanto demite,
o lucro líquido do Itaú atingiu
R$ 14,043 bilhões em 2012.
ITAÚ II

Credicard custou
R$ 2,7 bilhões
O Itaú Unibanco fechou a compra
da Credicard, a unidade de cartões
do Citi, por R$ 2,767 bilhões. A
operação envolve a compra da marca
Credicard, do banco Citicard e da
promotora Citifinancial, com 96
pontos de venda.
Restam dúvidas sobre a
sobrevivência da rede de 96 lojas que
vieram junto com Credicard.
PIADINHA
Um velhinho de 75 anos, voltando da
viagem de lua-de-mel, encontra um
amigo que lhe pergunta: -Então, como
foi a lua-de-mel??? -Ótima!!!responde o velhinho. O amigo insiste:
-E o sexo, como foi??? -Fizemos
quase todos os dias!!! -Como assim,
quase todos os dias??? -É isso
mesmo: quase fizemos na segunda,
quase fizemos na terça, quase
fizemos
na
quarta...

