Quarta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

Nº 3093

secretaria@bancariospassofundo.org.br

22 / julho / 2015

3601-2785 ou 3601-2786

__________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, por sua Diretoria
Colegiada, convoca seus associados, empregados em empresas do
ramo financeiro, dos municípios de Passo Fundo, Lagoa Vermelha,
Tapejara, Sananduva, Ibiraiaras, Sertão, Água Santa, Ibiaçá, David
Canabarro, Ciríaco, Ernestina, Charrua, Caseiros, Coxilha, Gentil, Mato
Castelhano, Muliterno, Santo Expedito do Sul, para Assembleia Geral
Extraordinaria que será realizada no dia 23 do mês de julho de 2015, em
primeira convocação às 17:30 horas e em segunda convocação às 18
horas, na sede do sindicato, situada à Rua General Osório, nº 1411,
Centro, para a discussão e aprovação da seguinte ordem do dia: 1)
Eleição de Delegados para o 14º CECUT (Congresso Estadual da
Central Única dos Trabalhadores).
A Diretoria

As principais resoluções do
23º Encontro Nacional
:: Revogação da circular 4801, que trata
dos descensos dos empregados da
área comercial;
:: Melhoria das condições de trabalho;
:: Medidas efetivas no combate ao
assédio moral e sexual;
:: Valorização dos caixas (contra a
redução destas funções).
Tão logo a Fetrafi-RS envie o
conjunto das resoluções aos
sindicatos, vamos disponibilizá-lo para
consultas pelos tabalhadores e
trabalhadoras do Banrisul.

BANRISUL - II

Trabalhadores farão grande mobilização
em defesa do patrimônio público
Um dos temas mais debatidos
no 23º Encontro Nacional dos
Banrisulenses foi a necessidade de
defender o Banrisul enquanto banco
público. Isto porque, o atual governo
estadual já andou acenando com a
retomada das privatizações como
remédio à suposta falência do Estado.
O Banrisul, portanto, assim como
outras empresas públicas/estatais que
sobraram da onda privatista da década
de 1990, está na mira.
Neste sentido, o encontro

Rotatividade na
categoria continua alta
A mais recente Pesquisa de
Emprego Bancário (PEB), divulgada
ontem pela Contraf-CUT, apontou que
a rotatividade nos bancos continua
alta. Nos quatro primeiros meses
deste ano, os bancos contrataram
16905 trabalhadores e demitiram
outros 19700. Os bancos estão
pagando aos novos bancários 58%
menos que aos demitidos. A média
salarial destes últimos era de R$
5.957,73, enquanto que a dos
primeiros é de R$ 3.457,49.
BANRISUL - III

BANRISUL - I

O 23º Encontro Nacional dos
Banrisulenses foi realizado no sábado,
18, em Porto Alegre. Ao todo, 358
delegados e delegadas do Rio Grande
do Sul e de outros Estados participaram
do evento. As principais deliberações
do encontro são as seguintes:
:: Defesa do banco público;
:: Plano de carreira;
:: Melhoria do piso do Banrisul e da
remuneração;
:: Reabertura da migração na FBSS;
:: Realização de concurso público;

EMPREGO

aprovou as seguintes ações:
- Criação de comitês estaduais de
defesa das estatais em conjunto com
as demais categorias de empresas
públicas;
- Incentivo à criação de uma frente
parlamentar em defesa do patrimônio
público;
- Realização de uma grande
campanha de esclarecimento à opinião
pública;
- Criação de comitês municipais junto
às câmaras de vereadores.

23º Encontro aprovou
moção de repúdio
A seguir, a moção de repúdio
aprovada pela grande maioria dos
participantes do 23º Encontro Nacional
dos Banrisulenses:
“Os participantes do 23o
encontro nacional dos banrisulenses
repudiam veementemente as atitudes
antidemocraticas e violentas de alguns
colegas no evento.
Foram cenas lamentáveis e
totalmente inoportunas para a luta dos
trabalhadores, considerando a atual
conjuntura de ameaça aos direitos
historicamente conquistados e de
privatização do Banrisul.
Nos preocupa que o real
interesse dos derrotados no voto
fosse desmoralizar o movimento
sindical e desmobilizar os colegas,
pois os mesmos abandonaram o
evento, não participando da parte
mais importante do nosso encontro,
que era a construção de nossa pauta
de reivindicações.”
PIADINHA
Uma mulher chega para o fumante e
diz:
- O cigarro contém mais de 4.500
substâncias tóxicas, sabia?
E ele responde:
- Por apenas R$ 4,50 tá bom demais!

