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EDITAL
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, por seu representante
legal, comunica a todos os empregados e empregadas do Banco do Brasil
dos municípios de Passo Fundo, David Canabarro, Ibiraiaras, Lagoa
Vermelha, Sananduva, Ibiaçá, Tapejara, Água Santa e Sertão, a abertura
do processo eleitoral para Representante Sindical de Base do Banco do
Brasil, tudo em conformidade com a Cláusula Quadragésima Nona do
Acordo Coletivo de Trabalho do Banco do Brasil 2012/2013. As inscrições
poderão ser feitas de 12 a 23 agosto de 2013, das 9 h às 17 horas, na
secretaria do Sindicato, sendo que as eleições acontecerão nos dias 26,
27, 28 e 29 de agosto de 2013, das 9 h às 17 h, nas agências bancárias.
A Diretoria
CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Fenaban disse não às reivindicações
relativas à saúde e condições de trabalho
Na negociação da sexta-feira,
9, os banqueiros disseram não às
reivindicações da categoria bancária
relativas à saúde.
O Comando Nacional dos
Bancários propôs a realização de um
estudo conjunto sobre o adoecimento
da categoria. O estudo permitiria a
discussão do problema e a busca de
soluções no sentido de garantir um

ambiente de trabalho saudável aos
bancários. A Fenaban disse não e
afirmou não ser possível assumir
compromisso de realizar o estudo.
O pagamento integral do
salário, sem perda da função e
descomissionamento, ao bancário
que retorna de afastamento por
problema de saúde também foi
recusado pela Fenaban.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Fenaban não deu resposta às
demandas relativas ao assédio moral
Na negociação de sexta-feira,
os dirigentes sindicais cobraram o
aprimoramento do instrumento de
combate ao assédio moral instituído no
acordo coletivo de 2011.
Um dos problemas é o prazo
muito largo, de 60 dias, para que as
denúncias sejam encaminhadas aos
bancos. Os bancários propuseram a
redução desse prazo para 30 dias. Foi
reivindicado também que os sindicatos
possam realizar reuniões e palestras

nos locais de trabalho para a
prevenção do assédio moral. Outra
reivindicação é a garantia de emprego
ao assediado ou assediada durante o
período de apuração da denúncia.
A Fenaban se eximiu de dar
respostas às demandas e sugeriu que
essas questões sejam tratadas na
Mesa Temática de Saúde e Condições
de Trabalho. Na página do SEEB-PF
na Internet, pode ser lida matéria
sobre a negociação do dia 9.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Festa dos Bancários acontece no dia 30
Anote na tua agenda. No dia
30 de agosto, a Secretaria de
Formação, Cultura, Esporte e Lazer
do SEEB-Passo Fundo promove a
tradicional Festa dos Bancários.

Neste ano, bancárias e bancários vão
comemorar não só o Dia do Bancário,
28 de agosto, como também os 70
anos do Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Primeira negociação
ocorreu na sexta-feira
Na sexta-feira, 9, foi realizada a
primeira negociação da pauta específica
dos funcionários da Caixa Econômica
Federal. Os temas discutidos foram
saúde (Saúde Caixa) e condições de
trabalho. Entre outras reivindicações,
o Comando Nacional dos Bancários
cobrou o custeio integral pela CEF do
tratamento das doenças do trabalho,
inclusive para aposentados por invalidez
em função de acidente de trabalho.
Quanto ao Saúde Caixa, o
Comando propôs que o resultado anual
do plano seja utilizado em melhorias no
mesmo, como, por exemplo, o
ressarcimento do valor integral dos
procedimentos, em localidades em que
não haja profissionais credenciados.
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lido relato completo
da negociação da sexta-feira.
EUROPA

Desemprego cresceu
quase 130% na Grécia
No C&N 2891, ao abordarmos
a crise que assola a Europa,
afirmamos que, para se safar da crise,
o Capital sai à caça dos direitos dos
trabalhadores. E o resultado não
poderia ser outro. O desemprego na
Grécia cresceu 124,9% desde maio
de 2010, quando a Troika (Banco
Central Europeu, Comissão Europeia
e o Fundo Monetário Internacional)
interveio no país.
Formada por representantes e
defensores do Capital, a Troika
procura resguardar os ganhos do
grande empresariado capitalista
empurrando os custos da crise sobre
os ombros da classe trabalhadora.
PIADINHA
O garoto pega seus pais no maior beijo
na cozinha e sapeca:
- Ah, safadinho, hein papai? Vou contar
para a empregada que você está
beijando a mamãe!

