Quinta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

MOVIMENTO SINDICAL - I

A avaliação do movimento sindical é de
que, se aprovado, o PL 4330 acabará
por decretar o fim da CLT
(Consolidação das Leis do Trabalho).
No Rio Grande do Sul, a
Fetrafi-RS convocou todos os
sindicatos do Estado a concentrarem
o maior número possível de seus
dirigentes em Porto Alegre. Assim, a
diretora Jaqueline Cordeiro e os
diretores Júlio Montenegro, Nelson
Fazenda e Setembrino Dal Bosco,
participam em Porto Alegre, nesta
quinta-feira, das atividades de
mobilização contra o PL 4330.

MOVIMENTO SINDICAL - II

Sindicato disponibiliza mensagem para
ser enviada aos deputados da CCJC
A Secretaria de Imprensa e
Divulgação do SEEB-Passo Fundo
elaborou um pequeno texto para que
cada bancária e cada bancário possa
participar campanha de mobilização
contra a aprovação do PL 4330 pela
CCJC da Câmara dos Deputados.
O texto, juntamente com os

endereços eletrônicos de todos os
deputados que fazem parte da
comissão, foi enviado aos e-mails de
todos os bancários da base territorial
da entidade. Basta copiá-lo e colá-lo
no corpo da mensagem, copiar e colar
os e-mais dos deputados e remeter,
botando pressão no parlamento.

HSBC

Pauta específica: primeira reunião com
a diretoria do banco aconteceu no dia 2
A primeira reunião para a
discussão da pauta específica de
reivindicações dos funcionários do
HSBC foi realizada na terça-feira, 02.
Nela, o banco concordou em formalizar,
em Acordo Coletivo de Trabalho aditivo
à Convenção Coletiva de Trabalho da
categoria bancária, algumas conquistas
que já vêm sendo usufruídas pelos
funcionários. Tais conquistas são:
Comissão Paritária de Saúde,
treinamentos internos dos funcionários
somente durante a jornada de trabalho,
adiantamento de férias entre duas e
cinco parcelas, bolsa auxílio-educação,
folga nas datas de aniversário do
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SANTANDER

Bancários participam da mobilização
contra o PL 4330
A Contraf-CUT deliberou o dia
4 de julho para a realização de um dia
nacional de mobiização da categoria
bancária contra a aprovação do PL
4330. A votação do PL 4330 na CCJC
(Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania) da Câmara dos Deputados
está marcada para o dia 9 de julho.
O PL amplia os limites da
terceirização para até mesmo as
atividades-fim das empresas e os
bancários serão das primeiras
categorias a sofrerem seus impactos
negativos em termos de precarização
das condições de trabalho e de direitos.
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funcionário e de tempo de casa, e
planos (com mínimo de duas
operadoras) de saúde e odontológico.
A COE-HSBC avaliou como
positiva a intenção do banco em assinar
o ACT, porém, considera que há temas
nos quais é necessário avançar
bastante, como a garantia de emprego
e as condições de trabalho.
PPR - o representante do banco pediu
para não abordar o assunto na reunião
alegando ainda não ter concluído a
análise do mesmo junto ao responsável
pelo programa.
O banco se
comprometeu a agendar reunião ainda
para este mês para tratar do tema.

Hoje tem negociação
específica
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos negociam nesta quintafeira (4), às 14h, a pauta específica
de reivindicações dos funcionários
com o Santander, durante a reunião
do Comitê de Relações Trabalhistas
(CRT), em São Paulo. A minuta foi
entregue ao novo superintendente de
relações sindicais do banco
espanhol, Luiz Cláudio Xavier, no
último dia 26 de junho.
A pauta contém as demandas
aprovadas no Encontro Nacional dos
Funcionários do Santander, realizado
pela Contraf-CUT nos dias 4 e 5 de
junho, com a participação de mais de
130 dirigentes sindicais de todo país,
constando propostas de emprego,
condições de trabalho, remuneração,
saúde suplementar e previdência
complementar. Também foram
incluídas pendências de reuniões
anteriores do CRT.
A situação nas agências está
insuportável, com falta de
funcionários, metas abusivas e até
bancários trabalhando mesmo com
atestado médico, o que comprova o
modelo de gestão pelo medo. A
pauta integral pode ser vista em
www.contrafcut.org.br.
PIADINHA
Enxotado de casa pela mulher, que
não tava a fim de dormir cheirando
bafo de pinga, vai a um beco,acaba
dormindo no chão e tem o relógio
roubado.
No dia seguinte, já curado da
manguaça, ao andar pela rua, vê um
cara usando o seu relógio, e se
aproxima dele dizendo :
- Hei, cara, esse relógio é meu!
- Que seu que nada. Esse relógio eu
peguei de um bêbado com quem eu
“tive um encontro mais íntimo”, ontem
lá no beco.
-Tem razão, não é meu mesmo. Mas
que
parece,
parece!!!

