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MOVIMENTO SINDICAL - I

Comando Nacional convoca bancários
a participarem da paralisação do dia 29

Na terça-feira, 19, o Comando
Nacional dos Bancários realizou, em
São Paulo, sua primeira reunião deste
ano de 2015. O comando aprovou a
realização de uma consulta à categoria
bancária sobre a Campanha Nacional
de 2015, que será feita pelos sindicatos
de todo o país. Ao avaliar a conjuntura,
o comando considerou de fundamental
importância a unidade da categoria,
necessária, conforme o presidente da

Contraf-CUT, Roberto von der Osten,
para “ampliar a capacidade de
mobilização para enfrentar os desafios
na atual campanha".
O presidente da Contraf-CUT
ainda convocou a categoria bancária
a participar do Dia Nacional de
Paralisação em 29 de maio, sextafeira, que faz parte do calendário de
lutas contra o PL 4330, em defesa da
democracia e dos direitos trabalhistas.

MOVIMENTO SINDICAL - II

Sobre o Seminário Nacional de
Estratégia do Ramo Financeiro

Na semana passada, de 20 a
22 de maio, dirigentes sindicais
bancários de todo o país participaram,
em São Paulo, do Seminário Nacional
de Estratégia do Ramo Financeiro.
Organizado pela Contraf-CUT, o
seminário teve o objetivo de
aprofundar o debate sobre o setor

financeiro e os desafios do
movimento sindical bancário diante da
atual conjuntura econômica e política
brasileira. Na página da Contraf na
Internet, podem ser lidas várias
matérias sobre o seminário. O diretor
Dário Delavy representou o SEEBPasso Fundo no evento.

MOVIMENTO SINDICAL - III

Encontros nacionais dos trabalhadores
dos bancos privados começam amanhã
Os encontros nacionais dos
trabalhadores e trabalhadoras dos
bancos privados, Bradesco, HSBC,
Itaú e Santander, começam amanhã,
em São Paulo. Durante dois dias, os
participantes estarão debatendo
questões específicas dos bancários
desses bancos e propondo soluções
para elas. Além disso, estará na pauta

também a próxima Campanha
Nacional dos Bancários e a estratégia
de luta para o enfrentamento com os
banqueiros.
As diretoras Jaqueline
Cordeiro, Rúbia Moraes dos Santos
e o diretor Luiz Carlos Della Mea
representam o SEEB-Passo Fundo e
Região nos encontros.

HSBC

Banco inglês está deixando o Brasil

Na sexta-feira, 22, a diretoria
do HSBC comunicou a seus
funcionários, formalmente, que está
deixando o Brasil. O movimento
sindical já está mantendo contatos
com o Banco Central, o Cade, o
Congresso Nacional, o Ministério
Público do Trabalho e o Governo

Federal no sentido de garantir os
empregos dos atuais trabalhadores
do banco. O Encontro Nacional dos
Funcionários do HSBC, que realizarse-á nesta semana, dias 26 e 27, vai
debater e definir outras ações para a
luta pela manutenção dos postos de
trabalho.

SINDICATO

Firmado convênio
com o Rei do Micro

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou
convênio com o Rei do Micro. Pelo
convênio, bancários e bancárias
filiados à entidade, e seus
dependentes, terão direito ao
desconto de 20%, na mão de obra,
no conserto e manutenção de
notebooks, tablets e celulares. O Rei
do Micro está localizado na rua
Teixeira Soares, nº 1522, esquina com
a Independência, e os telefones para
contato são: (54)3632-8100, 99999280 e 9932-6709.
BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Encontros estaduais
aconteceram sábado

Os encontro estaduais dos
bancos públicos federais, Banco do
Brasil e Caixa Econômica Federal,
foram realizados no sábado, 23/05,
em Porto Alegre. O colega Peterson
Morais Moreira, da agência do BBTapejara, a diretora Iloci Sílvia Doebber
e os diretores Carlos Dall Agnol e
Nelson Antônio Fazenda participaram
dos encontros.
As resoluções dos encontros
serão levadas aos congressos
nacionais do BB e da CEF que serão
realizados nos dias 12, 13 e 14 de
junhoem São Paulo. Tão logo sejam
sistematizadas pela Fetrafi-RS e
remetidas aos sindicatos, as
estaremos disponibilizando às
trabalhadoras e trabalhadores destes
dois bancos.
PIADINHA
Dois bêbados estavam cruzando uma
ponte. De repente, um deles caiu na
água e morreu afogado. Quando o
bêbado estava sendo retirado da água
pelos bombeiros, o outro, chorando e
lamentando a morte do parceiro,
disse:
- Tantos anos bebendo cachaça e na
primeira vez em que bebe água morre!

