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EDITAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo
Fundo e Região, convoca todos os empregados do Banco Votorantim S/A e
BV Financeira S/A, sócios e não sócios desta entidade de classe, da base
territorial do município de Passo Fundo, para assembleia geral extraordinária
a se realizar no próximo dia 18 de setembro de 2015, em primeira convocação
às 18h e em segunda convocação, às 18h30, na sede do sindicato, sito na
rua General Osório, nº 1411, para discussão e aprovação da proposta de
Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados dos empregados
do Banco Votorantim e/ou BV Financeira, com vigência de 01/01/2015 a 31/
12/2015 e termo de ajuste para cumprimento CCT PLR 2015.

SANTANDER

No Espírito Santo, protesto paralisou
a Superintendência Regional

No dia de ontem, o Sindicato
dos Bancários do Espírito Santo
paralisou a Superintendência
Regional do Santander em Vitória.
Agência Reta da Penha também foi
paralisada. Cerca de 40 bancários se
manifestaram contra as demissões
imotivadas que o banco espanhol

segue praticando e o assédio moral
utilizado largamente por várias
administrações na cobrança de
metas.
Os
trabalhadores
denunciaram ainda as ameaças de
demissão que pesam sobre os
funcionários que não atingem os
resultados determinados pelo banco.

PRIVATIZAÇÃO - I

Para a Contraf-CUT, o PLS das Estatais
coloca em risco a empresa pública

No dia 10/09, os senadores
aprovaram o regime de urgência para
a votação do PLS 555/2015. O projeto
cria a Lei das Estatais e foi apresentado
pelo presidente do Senado, Renan
Calheiros, como incentivo à retomada
do crescimento pelo Brasil.
Para a Contraf-CUT, porém, o

projeto põe em risco o emprego público
ao abrir brechas para a terceirização,
enfraquecendo assim as empresas
estatais. Além disso, a lei flexibiliza as
regras para que uma estatal assine
contratos sem licitação. A Contraf
avalia também que o projeto pode abrir
espaço para a volta das privatizações.

PRIVATIZAÇÃO - II

Contraf enviou ofício ao Senado contra
o regime de urgência para o PLS

Na sexta-feira, 11, a ContrafCUT enviou um ofício ao Senado
Federal. No documento, a entidade
manifesta-se contrária ao regime de
urgência para a apreciação da Lei das
Estatais e justifica sua contrariedade:
"Matéria de tal natureza, que
pode trazer sérios prejuízos aos
trabalhadores e à sociedade brasileira,
precisa ser discutida de modo

democrático e amplo, tramitando pelas
comissões competentes do Senado,
e não de forma açodada e sem a
devida participação popular. Portanto,
requeremos a derrubada da urgência,
aprovada em 10 de setembro de 2015,
pelo Plenário do Senado Federal."
Para ler a íntegra do ofício,
acesse a página do SEEB-PF na
Internet.

HSBC - I

MPT-PR quer evitar
demissões

No dia 03 de setembro, o
Ministério Público do Trabalho do
Paraná (MPT-PR) ingressou com uma
ação com pedido de liminar contra os
bancos HSBC e Bradesco. A ação
visa garantir os direitos trabalhistas
dos funcionários do banco inglês após
a venda de seus ativos ao banco
brasileiro. A imprensa chegou a
veicular informação de que não
haverá demissões em massa.
Porém, como nada há de oficial que
garanta os empregos, o MPT resolveu
impetrar a ação.
HSBC - II

O que reivindica a
ação do MPT-PR

Na ação com pedido de liminar,
o MPT-PR reivindica que a Justiça do
Trabalho obrigue o HSBC e o Bradesco:
- A se absterem de demitir sem
negociação coletiva prévia;
- A manterem o pagamento do vale
alimentação e do seguro-saúde por
cinco anos a partir da dispensa;
- A ofertarem cursos de qualificação
profissional e auxílio na busca de novos
postos de trabalho aos empregados
dispensados;
- A concederem a preferência aos
empregados dispensados em casos de
recontratação;
- A compensarem todos os
trabalhadores dispensados com o
pagamento de um salário bruto para
cada ano de serviço prestado.
PIADINHA
Três pedreiros entram de férias e vão
pela primeira vez à uma praia pra se
divertir. Quando chegam na praia, o
primeiro diz:
- Quanta água!
O segundo diz:
- Quanta areia!
E o terceiro fala:
- Vamos fugir antes que alguém traga
cimento!

