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PL 4330

SINDICATO

Posse da Diretoria Colegiada acontece
hoje, às 18 horas, no Sindicato
Acontece hoje, às 18 horas,no
SEEB-PF, a cerimônia de posse da
Diretoria Colegiada eleita para
cumprir seu mandato no próximo
triênio à frente do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região.
Ao todo, são 32 diretores que
assumirão seus cargos nas sete
secretarias que formam a entidade.
A proposta é muito clara:
manter o Sindicato atuante,

representativo, independente e
autônomo para que o mesmo seja, de
fato, um aliado dos bancários frente
aos constantes ataques coletivos e
individuais que a categoria sofre por
parte dos bancos.
Após a cerimônia , haverá um
coquetel de confraternização.
Lembramos a importância da
participação da categoria em mais
este momento histórico do Sindicato.

CAMPANHA SALARIAL

Com a pauta já entregue à Fenaban,
negociação inicia dia 8 de Agosto
O Comando Nacional dos
Bancários, coordenado pela ContrafCUT, entregou nesta terça-feira 30 à
Fenaban, em São Paulo, a pauta de
reivindicações da Campanha 2013,
aprovada pela 15ª Conferência
Nacional dos Bancários realizada de
19 a 21 de julho.
A primeira rodada de
negociações já está marcada para o
dia 8 de agosto, sobre o bloco
condições de trabalho, que envolve
saúde do trabalhador, metas
abusivas, assédio moral e segurança
bancária.
Na sequência da reunião com
a Fenaban, o Comando Nacional
também entregou nesta terça-feira as
pautas de reivindicações específicas

às direções do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal.
A primeira rodada de
negociações com o BB foi marcada
para 14 de agosto, também sobre o
tema saúde e condições de trabalho.
Com a Caixa, o calendário de
negociações será definido nos
próximos dias.
A Campanha Nacional dos
Bancários deste ano tem como eixos
centrais reajuste de 11,93% (inflação
projetada do período mais aumento
real de 5%), elevação do piso salarial
ao valor do salário mínimo calculado
pelo Dieese (R$ 2.860,21), defesa do
emprego, fim da terceirização e
combate às metas abusivas e ao
assédio moral nos bancos.

SANTANDER

Lucro brasileiro no 1º semestre
equivale à 25% do resultado mundial
O Santander Brasil registrou
lucro líquido de R$ 2,9 bilhões no
primeiro semestre de 2013, o que
significa uma redução de 9,8% em
relação aos seis primeiros meses de
2012, mas representa 25% do lucro
mundial do banco espanhol.
No segundo trimestre deste
ano, o resultado foi de R$ 1,4 bilhão,

uma queda de 4,3% em comparação
ao mesmo período do ano anterior.
Como não poderia deixar de
ser, a provisão para devedores
duvidosos (PDD), que sempre é
superestimada por todos os bancos,
ficou em estrondosos R$ 3,2 bilhões,
um valor superior ao próprio lucro
líquido da instituição. Curioso, não?

Atos tentam barrar
projeto nefasto
A Contraf-CUT informa que as
mobilizações em Brasília para
convencer os parlamentares a
rejeitarem o PL 4330, que libera por
inteiro a terceirização e aumenta a
precarização do trabalho, foram
alteradas para os dias 13 e 14 de
agosto (terça e quarta-feiras).
O objetivo é pressionar os
empresários a retirar da pauta da
Câmara dos Deputados o Projeto de
Lei 4330.
Na Mesa Quatripartite, a
bancada sindical está tentando alterar
o texto para proteger os direitos dos
trabalhadores, mas há muita
resistência da bancada patronal. A
CUT e demais centrais sindicais
realizaram nova rodada da Mesa
nesta segunda-feira 29, sem que
houvesse avanços.
HSBC

Hoje tem negociação
específica
A Contraf-CUT, federações e
sindicatos retomam nesta quarta-feira
(31) as negociações com a diretoria
do HSBC, em São Paulo. Estará em
discussão a pauta específica de
reivindicações dos funcionários,
envolvendo questões de emprego,
remuneração, saúde, condições de
trabalho e previdência complementar
para todos.
Já faz um tempo significativo que a
pauta foi entregue ao HSBC e, apesar
da complexidade de alguns pontos
que serão negociados, esperamos o
empenho do banco nesse processo
negocial.
PIADINHA
A professora pergunta: - Quem quer
ir par ao céu? Todos levantam a mão,
menos Joãozinho.-E você Joãozinho?
- Minha mãe falou que depois da aula
é para eu ir para casa!

