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SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

SINDICATO

Assembleia amanhã, às 18 horas,
delibera sobre paralisação no dia 30
Amanhã, a partir das 18 horas,
o Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região realiza assembleia
com a categoria bancária. A pauta
será a seguinte:
1 - Deliberar acerca da paralisação
das atividades por 24 horas em
adesão ao Dia Nacional de Luta da

Classe Trabalhadora, 30/08/2013;
2 - Informes acerca da Campanha
Nacional das categorias pertencentes
ao ramo financeiro;
3 - Outros assuntos.
O edital de convocação foi
publicado no jornal Zero Hora do
sábado, 24 de agosto de 2013.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Na quinta-feira, 22, bancários fizeram
manifestações em todo o país
Na quinta-feira da semana
passada, 22, os bancários fizeram
manifestações em todo o país dando
início a uma pressão mais efetiva sobre
os banqueiros. Nas duas rodadas de
negociação realizadas até o momento,

os banqueiros se limitaram a rejeitar
todas as reivindicações da categoria
bancária. Nesta segunda-feira,
acontece a terceira rodada que deve
se estender pelo dia de amanhã e vai
discutir o tema remuneração.

TERCEIRIZAÇÃO - I

30/08: Dia Nacional de Mobilização e
de Paralisação contra o PL 4330
Enquanto os bancários
começam a aquecer a mobilização
para colocar pressão sobre os
banqueiros, o Comando Nacional está
chamando a categoria a participar do
Dia Nacional de Mobilização e
Paralisação contra o PL 4330. A
Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCCJ) da Câmara dos

Deputados pretende colocar o projeto
em votação no início de setembro.
O momento é de extrema
gravidade para a classe trabalhadora
brasileira, categoria bancária incluída.
Direitos conquistados às custas de
muitas décadas de luta poderão ser
totalmente ceifados caso o PL 4330
seja aprovado.

TERCEIRIZAÇÃO - II

Terceirizada do Banco do Brasil dá calote
nos trabalhadores em Dourados-MS
Matéria públicada no sítio da
Contraf-CUT na sexta-feira, 23,
informa que uma empresa terceirizada
do Banco do Brasil em Dourados (MS)
“sumiu”, deixando seus trabalhadores
“a ver navios”.
"Estamos trabalhando de graça,
sem receber há dois meses, sem
respostas, e sem poder arrumar outro
emprego porque isso caracterizaria
abandono e perda de direitos perante a

Justiça.” Este é o lamento dos
trabalhadores da Delta Locação de
Serviços e Empreendimentos , que tem
sede na Bahia e presta serviços de
atendimento ao BB.
A aprovação do PL 4330 abrirá
caminho para que, ao invés de serem
eliminadas, situações como estas, de
completo descaso e desrespeito para
com os trabalhadores, se estendam a
toda a classe trabalhadora.

Festa dos Bancários
acontece na sexta, 30
Na sexta-feira, 30, às 20
horas, o SEEB-Passo Fundo promove
a Festa dos Bancários. Além do
tradicional churrascão e do baile até
a madrugada, as atrações serão os
shows dos cantores Pacheco e Dante
Ramon Ledesma. Garanta seu
ingresso.
BANCO DO BRASIL - I

Sobre a negociação
realizada na sexta, 23
Na sexta-feira, 23, foi realizada
a segunda reunião de negociação da
pauta específica dos funcionários do
Banco do Brasil. Inicialmente, o
Comando Nacional dos Bancários e a
Comissão de Empresa cobraram do BB
o acesso de todos os funcionários à
Cassi e à Previ. O banco afirmou que
vai debater o assunto mesmo que
venha a recorrer da decisão judicial que
o obriga a garantir este acesso a todos.
BANCO DO BRASIL - II

Bancários exigiram
mais contratações
Na negociação de sexta-feira,
os bancários exigiram da diretoria do
BB a contratação de mais 5 mil
funcionários. A CEBB argumentou que,
em 2013 o banco praticamente não
contratou novos funcionários deixando
milhares de concursados à espera da
chamada, mesmo com o aumento
significativo observado nos serviços.
Os dirigentes sindicais afirmaram ao
banco que a falta de funcionários é
causa importante, também, das más
condições de trabalho.
Um relato da negociação do dia
23 pode ser lido na página do SEEBPF na Internet, seção notícias.
PIADINHA
Voce sabe o que um pirata disse para
a sua tribulação quando seu navio
naufragou?
R: NADA!!!!

