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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
Quinquagésima Quarta do Acordo Coletivo de Trabalho do Banco do Brasil
2013/2014. As inscrições poderão ser feitas de 11 a 22 de agosto de
2014, das 9h até às 17h, de segunda a sexta-feira, na secretaria do
Sindicato. Sendo que as eleições acontecerão nos dias 25, 26, 27, e 28
de agosto de 2014 das 9h às 17h, nas agências bancárias.
A Diretoria
ITAÚ - I

Banco lucra R$ 9,5 bilhões no semestre,
mas segue eliminando empregos
O Itaú apurou um lucro
estrondoso no primeiro semestre de
2014: R$ 9,5 bilhões. O resultado
representa um crescimento de 33,2%
em relação ao mesmo período do ano
passado.
De outra parte, o maior banco
privado
do
país
continua
desconhecendo a responsabilidade
que tem para com a sociedade

brasileira que é de onde extrai seus
gordos lucros. A contrapartida ao povo
brasileiro, que deveria se dar,
principalmente, com a abertura de mais
postos de trabalho em suas agências
e órgãos, o Itaú se recusa a cumprir.
E, ao invés de criar mais vagas
de emprego, o Itaú, remou em sentido
contrário: eliminou 1.363 postos de
trabalho no primeiro semestre.

ITAÚ - II

Sobrecarga de trabalho aumenta
Banco abriu mais de 60 agências e PABs nos últimos doze meses
Ao mesmo tempo em que e maior contração da massa salarial
elimina empregos, o Itaú abre novas do setor bancário. Já, na outra ponta,
agências e PABs. Nos últimos doze os lucros só fazem crescer.
meses, abriu 62 postos de
atendimento e fechou quatro. O JAPÃO
resultado disso, inevitável, é uma
sobrecarga de trabalho ainda maior
para bancárias e bancários, com as
consequências nefastas sobre sua
No dia 6 de agosto,
saúde. O prejuízo deve ser estendido completaram-se 69 anos
também aos clientes do banco que da explosão da bomba
são submetidos a um atendimento atômica sobre a cidade de
cada vez mais precário.
Hiroshima, Japão. “O
Contudo, ainda não satisfeito mais grave e selvagem
com os imensos lucros que já obtém, atentado terrorista da
o Itaú ainda ampliou a terceirização de história”,
conforme
serviços, abrindo mais 5.836 escreveu o sociólogo
correspondentes bancários nos doze argentino, Atílio Borón, em
últimos meses. Para o povo brasileiro, h t t p : / /
restam mais precarização dos direitos www.brasildefato.com.br/
dos trabalhadores, mais adoecimentos node/111.

SINDICATO - I

Dia 21 de agosto tem
jantar em Tapejara
No dia 21 de agosto, o SEEB de
Passo Fundo e Região estará realizando
um jantar de confraternização da
categoria bancária na cidade de Tapejara.
Serão convidados também bancárias e
bancários das cidades de Ibiaçá, Sertão
e Água Santa. Além de agregar a
categoria, tendo em vista o aproximar
da Campanha Nacional de 2014, a festa
vai comemorar o Dia do Bancário, 28
de agosto.
SINDICATO - II

Festa do Bancário
acontece no dia 29
A Festa do Bancário, todo ano
promovida pelo SEEB-PF em
comemoração ao Dia do Bancário,
será realizada no dia 29 de agosto na
Apcef. No cardápio, churrasco,
servido pela equipe Sipriani e música.
Anote na tua agenda.
PIADINHA
Uma freira, na hora da morte, pediu
para escreverem em seu túmulo:
“Nasci virgem;
Vivi virgem;
Morri virgem.”
O coveiro achou que eram palavras
demais e resumiu:
“Devolução sem uso”

Hiroshima,
69 anos

http://umbalaiodenoticias.blogspot.com.br/2013/09

