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EDITAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo
Fundo e Região, convoca todos os empregados do Banco Votorantim S/A
e BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, sócios e não
sócios desta entidade de classe, da base territorial dos municípios de Passo
Fundo, David Canabarro, Ernestina, Charrua, Caseiros, Coxilha, Gentil, Mato
Castelhano, Santo Expedito do Sul, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Sananduva,
Ibiaçá, Tapejara, Água Santa e Sertão para assembleia geral extraordinária
a se realizar no próximo dia 23 de agosto de 2013, em primeira convocação
às 18 horas e em segunda convocação às 18:30 horas, na sede do sindicato,
sito na rua General Osório, nº 1411, Centro, para discussão e aprovação
da proposta de Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados
dos empregados do Banco Votorantim e/ou BV Financeira, com vigência
de 01/01/2013 a 31/12/2013.
A Diretoria
CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Comando convoca categoria para o
Dia Nacional de Luta, 22/08
No Rio Grande do Sul, os dirigentes sindicais vão se deslocar a Porto
Alegre onde participarão de uma grande passeata na tarde de quinta-feira
Para esta semana, não está
marcada negociação com a Fenaban.
E, diante da intransigência
demonstrada pelos banqueiros nas
duas rodadas já realizadas, o
Comando Nacional dos Bancários
está convocando a categoria a
participar ativamente do Dia Nacional
de Luta, amanhã, 22 de agosto.
No Rio Grande do Sul, a
Fetrafi-RS já convocou os dirigentes
sindicais do Estado a se deslocarem

a Porto Alegre. Na capital, às 16
horas, será realizada uma grande
passeata para divulgar a Campanha
Nacional dos Bancários.
O comportamento dos
banqueiros não surpreende. Todo
ano é assim e somente a mobilização
da categoria bancária é que os faz
negociarem com seriedade. Assim,
a possibilidade de greve não está
descartada e os bancários devem
estar permanentemente mobilizados.

TERCEIRIZAÇÃO

PL 4330 vai contrair a massa salarial
A terceirização de qualquer
atividade de uma empresa, implícita no
PL 4330, tem um único objetivo: a
redução do custo do trabalho para as
grandes empresas, principalmente.
Do outro lado, teremos a redução dos
salários, benefícios e direitos dos
trabalhadores com a consequente
contração da massa salarial no país.
Isto é extremamente prejudicial
à sociedade como um todo, num
momento em que, para atenuar os
efeitos da crise mundial do sistema
capitalista, o Brasil precisa é
incrementar seu mercado interno. O

crescimento da massa salarial
observado nos últimos anos no nosso
país é que garantiu uma relativa
dinamização do mercado interno o
que deu vazão à geração de mais
vagas de trabalho.
Assim, o PL 4330 serve
somente ao grande empresariado. As
grandes empresas põem o preço que
querem nos produtos que fabricam e
colocam os demais a correrem atrás.
Já as micro, pequenas e até médias
empresas dependem diretamente da
massa salarial e vão perder com a
aprovação do PL.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Reivindicações são
recusadas
A segunda rodada de
negociação da pauta específica dos
funcionários da Caixa Econômica
Federal foi realizada na segunda-feira,
19. E o tom foi o mesmo da primeira;
a CEF rejeitou as revindicações dos
trabalhadores. A CEF disse não às
demandas sobre a Prevhab, às
questões relativas aos aposentados
e à maioria dos itens da minuta em
relação à segurança bancária. O
debate relativo à Funcef, que constava
da pauta, ficou para a próxima
reunião, que poderá ser realizada no
dia 29.
Um relato da negociação do
dia 19 pode ser lido na página do
SEEB-PF
na
Internet,
www.bancariospassofundo.org.br,
seção Notícias.
SETOR FINANCEIRO

Bancos ganham
mais com as tarifas
Principais tarifas aumentaram até
36% em cinco anos
Um levantamento realizado
pelo Instituto de Defesa do Consumidor
(Idec) concluiu que as principais tarifas
dos seis maiores bancos do país
aumentaram até 36% nos últimos cinco
anos. A maioria das tarifas desses
bancos sofreu cortes em torno de 50%,
porém, outros serviços aumentaram até
83%. Assim, no balanço, obtiveram um
ganho acima da inflação. No período, a
inflação medida pelo IPCA chegou a
32,34%.
Ou seja, no final das contas, os
bancos saíram lucrando novamente em
cima dos clientes.

PIADINHA
Uma mulher foi no armazem do
português e perguntou:
-Você tem meia-calça?
E o português:
- Ora pois! Por que? Você tens só
meia bunda?

