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SINDICATO - I

BANRISUL

Encontro Nacional
Posse da nova diretoria do SEEB-PF
acontece na quarta-feira, 31, às 18 horas acontece no sábado
A posse da nova diretoria do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região, que comandará a
entidade até julho de 2016, acontecerá
na quarta-feira, 31, às 18 horas.
Inicialmente, será realizada uma
assembleia que procederá a posse

formal da diretoria eleita em abril
passado. Após, acontece a posse
festiva, com um coquetel.
Bancárias e bancários que
quiserem participar da posse têm até
o final desta segunda-feira para
confirmar presença.

SINDICATO - II

Devolução do imposto sindical foi
realizada nas duas últimas semanas
Nas duas últimas semanas, a
Secretaria de Administração e
Finanças do SEEB-Passo Fundo
realizou a devolução do imposto
sindical deste ano. Foram creditados,
nas contas correntes dos associados
e associadas da entidade, 60% do
valor descontado no mês de março a
título de contribuição sindical.
Nesta semana, a secretaria

estará iniciando a fase de acertos e
correções
de
eventuais
inconsistências que tenham ocorrido
no processo de devolução do IS.
Assim, solicita que cada bancária e
associado(a) faça a conferência do
valor creditado em sua conta e, caso
haja alguma incorreção ou mesmo
inexistência do crédito, entre em
contato com a entidade.

EMPREGO - I

Bancos privados fecharam 5 mil postos
de trabalho no primeiro semestre
Nada menos que 5 mil postos
de trabalho sumiram no Brasil no
primeiro semestre de 2013. E tais
postos não foram fechados em um
setor que estivesse “mal das pernas”.
Pelo contrário, foram fechados pelos
bancos privados que operam no país,
bancos que fazem parte de um dos
ramos mais lucrativos da economia
brasileira.
Os dados fazem parte da 18ª
Pesquisa de Emprego Bancário (PEB),

divulgada na quinta-feira, 25. A
pesquisa, resultado de uma parceria da
Contraf-CUT com o Dieese, é realizada
com base nos dados fornecidos pelo
Cadastro Geral de Emprego e
Desemprego (Caged) do Ministério do
Trabalho.
A pesquisa também mostra
que a rotatividade segue em alta no
setor bancário. Os bancos a utilizam
para reduzir custos e aumentar ainda
mais seus já gordíssimos lucros.

EMPREGO - II

Assinatura da Convenção 158 da OIT já!
Os dados da 18ª PEB
demonstram, uma vez mais, a
necessidade urgente de que o Brasil
assine a Convenção 158 da OIT. A
assinatura de tal convenção, pela
Fenaban, é uma das principais

reivindicações da categoria bancária
para a Campanha Nacional deste ano.
A OIT158 proíbe demissões imotivadas
e garantirá um pouco mais de
tranquilidade para os colegas dos
bancos privados trabalharem.

O Encontro Nacional dos
Funcionários do Banrisul será
realizado em Porto Alegre no próximo
sábado, 03 de agosto. É hora de
mobilização total do funcionalismo do
Banrisul, não só por conta de mais
uma Campanha Nacional dos
Bancários que está muito próxima,
quanto pelo Plano de Carreira. Assim,
é muito importante a participação de
um número significativo de
banrisulenses no encontro.
BANCO DO BRASIL

TRT-DF manda banco
reintegrar grávida
Na semana passada, o
(Tribunal Reginal do Trabalho do Distrito
Federal (TRT-DF) ordenou ao Banco do
Brasil a reintegração imediata de uma
funcionária que foi demitida quando
estava grávida. A colega ingressou na
agência Gama em fevereiro de 2012 e,
no processo, afirmou que foi demitida
após ter informado o banco de que
estava grávida. Segundo a funcionária,
em sua avaliação tinha sido
considerada de “alto potencial” e, depois
que a chefia tomou conhecimento da
gravidez, passou a ser de “baixo
potencial”.
Na decisão a juíza afirmou que
o BB não comprovou qualquer dos fatos
que apontou e que geraram a avaliação
de “baixo potencial” da trabalhadora.
PIADINHA
Um aluno do curso de direito estava
fazendo prova oral da disciplina mais
difícil do curso:
- O que é uma fraude?
- É o que o senhor, professor, está
fazendo!
O professor, revoltado:
- Ora ora, ousado você. Explique-se!
- Segundo o Código Penal: "Comete
fraude todo aquele que se aproveita
da ignorância do outro para
prejudicá-lo!"

