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CAMPANHA SALARIAL DOS FINANCIÁRIOS

SINDICATO

Assembleia amanhã, às 18h, delibera Sobre o Campeonato
sobre proposta apresentada pelo Sindfin de Futebol Society
Amanhã, quinta-feira, às 18
horas, o Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região realiza
assembleia com os financiários. Na
pauta, a avaliação e deliberação sobre

a proposta de acordo salarial
apresentada pelo Sindfin (Sindicato
das Instituições Financeiras não
Bancárias) na negociação realizada
no dia 7 de novembro.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Gidur: o verão está chegando e o
sufoco por causa do calor também
Os funcionários da Gidur já
estão se preparando para a chegada
do verão. No verão passado, alguns já
tinham comprado ventiladores próprios
para tentar se safar do calorão. Ao que
parece, os demais terão que seguir o
mesmo caminho.
O problema com o ar
condicionado da Gidur já se arrasta há
uns cinco anos. Os funcionários já

solicitaram solução por via
administrativa, mas, até o momento,
nada mudou. Enquanto isso, sabemos
que outros órgãos da CEF, bem
próximos da Gidur, andam muito bem
refrigerados.
Com a palavra os órgãos
competentes da CEF. Caso o
problema não se resolva, o SEEB-PF
se obrigará a intervir na questão.

BANCO DO BRASIL - I

Banco lucra R$ 12,7 bilhões e corta
mais de mil e quinhentos empregos
O Banco do Brasil auferiu um
lucro de R$ 12,7 bilhões nos nove
primeiros meses de 2013. Apesar
desse ganho monumental, o maior
banco público do Brasil adotou política
de banco privado: cortou 1.529 postos
de trabalho neste mesmo período.
Opinando sobre esses dados,
William Mendes, coordenador da CE-

BB, afirmou: “O que estamos vendo é
o BB agir na mesma lógica perversa
dos bancos privados de redução de
pessoal e aumento da terceirização
fraudulenta, como vimos recentemente
na DIRAO e na DINOP. Essa não deve
ser a missão de banco público voltado
para o desenvolvimento econômico e
social do país".

BANCO DO BRASIL - II

Ganho com tarifas equivale a 127,5%
do gasto com a folha de pagamento
Os ganhos do Banco do Brasil
somente com as receitas de
prestação de serviços e de tarifas
bancárias equivalem a 127,5% dos
gastos com a folha de pagamento. Tal
montante chegou a R$ 17,1 bilhões
no terceiro trimestre deste ano,
enquanto as despesas com a folha de
pagamento atingiram os R$ 13,4
bilhões.

Mesmo com esses números
estupendos, o BB vem eliminando
vagas de trabalho. Em setembro de
2012, eram 114.480 funcionários. De
lá para cá, o banco cortou 1.827
empregos, ficando com um total de
112.653 trabalhadores.
Enquanto isso, milhares de
concursados “mofam” à espera de
uma vaga para trabalharem.

Um total de 9 equipes se
inscreveram para o Campeonato de
Futebol Society 2013: duas do
Banrisul, três do Bradesco, uma do
Itaú, uma da Caixa Federal, uma do
HSBC e uma do Santander. Hoje, às
18 horas será realizada uma reunião
na sede da entidade para o sorteio das
chaves e informações gerais de como
se dará este momento de integração
de nossa categoria.
BANCO DO BRASIL - III

Sobre a destinação
do superávit da Previ
Tendo em vista rumores sobre
o fim do BET (benefício especial
temporário) e o retorno da cobrança
das contribuições, a Contraf-CUT
remeteu ofício na sexta-feira, 08, aos
diretores eleitos da Previ. A Contraf
reivindica a manutenção do BET e da
suspensão das contribuições. A
seguir, trecho do ofício enviado pela
Contraf:
"Sabemos que o BET é
temporário e que a sua manutenção
depende, essencialmente, da geração
de novos superávits pela Previ. No
entanto, sabemos também que o
Plano 1 encerrou o exercício de 2012
com uma reserva especial acumulada
de R$ 1 bilhão, pelo terceiro exercício
consecutivo. De acordo com a
legislação, esse valor deve ser
obrigatoriamente destinado no
exercício seguinte.”
No documento, a Contraf
questiona ainda a inação da Diretoria
Executiva e do Conselho Deliberativo
da Previ quanto ao cumprimento da
determinação legal, dado que já se
aproxima o término do ano de 2013.
PIADINHA
O português está na rua puxando um
burro, quando alguém pergunta:
— Onde conseguiu este animal?
— Em Lisboa! — responde o burro.

