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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE PASSO FUNDO E REGIÃO, por sua diretoria colegiada, convoca seus
associados, empregados em empresas do ramo financeiro nos municípios
de sua base territorial, para a Assembleia Extraordinária que será realizada
dia 12 do mês de abril de 2015, em primeira convocação às 18 horas e em
segunda convocação às 18:30 horas, na sede da entidade, sita à rua General
Osório, nº 1411, para discussão e aprovação da seguinte ordem do dia:
1) Eleição de Delegados para o 4º Congresso da CONTRAF-CUT;
Passo Fundo (RS), 09 de março de 2015.
A Diretoria
BANCO DO BRASIL

Banco anunciou a contratação de 2.600
funcionários e cortou 3 mil vagas
Na quinta-feira, 05/03, o Banco
do Brasil informou aos seus
administradores que vai contratar 2.600
novos funcionários para suprir vagas
nas agências. A notícia é bem vinda ao
funcionalismo que vem sendo esfolado
devido à sobrecarga de trabalho.
A alegria com a notícia, porém,
foi efêmera, durou pouco, pois, ao

mesmo tempo, o BB fazia um corte de
3.000 vagas na sua dotação. Esse
corte reduz a possibilidade de mais
contratações no futuro.
Está marcada, para o dia 17 de
março, reunião da Contraf-CUT com a
diretoria do banco.
O tema
contratações e dotação faz parte da
pauta dessa reunião.

SAÚDE

LER/DORT, a epidemia persiste
Em artigo alusivo ao Dia Mundial de Combate às LER/DORT, Secretária
de Saúde da CUT alerta que problema, grave, não foi resolvido
No dia 02/03, Junéia Martins Saúde da CUT, hoje já sabemos que,
Batista, Secretária Nacional de Saúde “para muito além das condições físicas
do Trabalhador da CUT, publicou artigo dos ambientes, as LER/DORT têm
em alusão à data que transcorre todo muito a ver com a forma como o
ano em 28 de fevereiro, o Dia Mundial trabalho é organizado e, nesse sentido,
as ‘modernas” modalidades de gestão
de Combate às LER/DORT.
No artigo, Junéia afirma que, implantadas principalmente a partir dos
após a descoberta das LER/DORT na anos 1990 estão diretamente
década de 1990, “acreditava-se que a relacionadas a esse tipo de
simples melhora física nos ambientes adoecimento”.
Para Junéia, “as estatísticas do
de trabalho - com a substituição de
mobiliários e equipamentos por outros Ministério da Previdência Social
ergonomicamente mais adequados - indicam que as doenças músculo
seria a solução. E, por pressão dos esqueléticas são atualmente a
trabalhadores, muitas empresas segunda maior causa de afastamento
acabaram
investindo
nessa do trabalho no Brasil, confirmam que a
substituição. O que, obviamente, foi epidemia de LER/DORT persiste.
Não deixes de ler a íntegra do
importante, porém, logo se percebeu
artigo, que reproduzimos na página do
que o problema persistia”.
Conforme a Secretária de SEEB-PF na Internet.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Nossa homenagem
a todas as mulheres
As mulheres conformam
51% da nossa população e chefiam
37% dos lares brasileiros. O Dia
Internacional da Mulher representa
toda a luta que as mulheres
empreenderam nesta sociedade
patriarcal e machista. Rompendo
com
verdadeiros
dogmas
machistas, conquistando o direito a
ao estudo, ao voto, que lhes eram
negados
pelas
autoridades
masculinas de nossa história.
Agora, elas mostram que
conseguem trabalhar de igual para
igual com os homens. Ainda há
preconceitos a serem superados
como os salários desiguais e os
cargos de poder. Por mais que já
tenhamos uma Presidenta da
República, os cargos de chefia e de
direção nas empresas ainda
constituem espaços quase que
exclusivamente masculinos.
A decisão sobre ter ou não
um filho ainda é, em muitos casos,
só masculina, pois se eles quiserem
abandonam as mulheres à própria
sorte para ter e criar o filho. Isto
sem falarmos do feminicídio sofrido
por uma grande quantidade de
mulheres que são vítimas de
violência diária, muitas vezes
daqueles que deveriam estar ao seu
lado na luta do dia a dia.
Mas as mulheres já
demonstraram na história o quanto
guerreiras são e, com sua luta,
certamente ainda teremos uma
sociedade com direitos e deveres
iguais.
PARABÉNS A TODAS PELO SEU
DIA E PELA LUTA DIÁRIA!
PIADINHA
O Marido chega para a esposa:
- Estou me sentindo tão velho, feio,
triste, gordo... estou precisando de
um elogio.
E a esposa, mais que depressa, diz:
- Você tem uma ótima visão!

