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SINDICATO

BANCO DO BRASIL

Desconto Assistencial é de 0% na
base territorial do SEEB-PF

Lucro de R$ 3,062 bi
no terceiro trimestre

A importância da filiação a um sindicato
O Sindicato dos Bancários de
O Desconto Assistencial é
uma taxa que os sindicatos podem Passo Fundo e Região vem, já há vinte
cobrar
a
trabalhadoras
e anos, em assembleia, estabelecendo
trabalhadores de sua base territorial um percentual de 0%. Portanto, a
quando do término de uma campanha entidade tem gerido suas despesas
salarial e o respectivo fechamento do basicamente com as mensalidades
acordo coletivo. A taxa deve servir pagas pelos seus associados. Por
para a cobertura das despesas isso, sempre estamos convidando
geradas por essa campanha. Então, bancárias e bancários da nossa base
o citado desconto visa a fortalecer o a se filiarem à entidade. O sindicato é
sindicato e, consequentemente, a feito pelo conjunto de trabalhadores e
capacidade de negociação da só com o apoio de todos pode ser forte
para representar a categoria.
categoria frente aos patrões.

No dia de ontem, o Banco do
Brasil divulgou o lucro apurado no
terceiro trimestre deste ano: R$ 3,062
bilhões. No acumulado do ano, de
janeiro a setembro, o lucro chegou a
R$ 8,9 bilhões.
Os ganhos do BB seguem
bastante altos. Já a disposição de sua
diretoria em atender as justas
reivindicações de seus funcionários
só faz diminuir. O recente ACT
firmado com a Contraf-CUT trouxe
alguns avanços importantes relativos
aos
colegas
dos
bancos
incorporados. Ficou por aí, porém. O
banco segue sem atender
reivindicações importantes relativas
ao PCS, à isonomia, ao retorno das
substituições, entre outras.

MINAS GERAIS - I

O Midnight-Oil e a sua “Blue sky mine”:
uma diatribe às mineradoras
Nos anos 80, a banda
australiana Midnight-Oil denunciava,
na música “Blue Sky Mine”, as
precárias condições de vida dos
trabalhadores[as] mineiros e a
destruição ambiental provocada pelas
empresas mineradoras australianas.
Os músicos do Oil eram implacáveis
em suas críticas à ganância dos
acionistas das mineradoras. Em
nome de seus lucros, eles não

sentiam absolutamente nada vendo
os mineiros [as] perderam a vida
soterrados nas minas. Também não
demonstravam o menor traço de
remorso diante do rastro de
destruição ambiental e morte
deixados ao derredor.
Pois a tragédia agora se
repete, não mais em terras
australianas mas bem brasileiras,
das Minas Gerais. Leia abaixo.

MINAS GERAIS - II

A mineração e a tragédia de Mariana
O rompimento de duas
barragens de rejeitos da mineradora
Samarco, no município de Mariana-MG,
deixou um rastro de destruição
ambiental e morte que só aumenta a
cada hora que passa. Os dados
oficiais, pouco confiáveis, apontam 9
mortos, pouco mais de duas dezenas
de desaparecidos e milhares de
desabrigados.
O tratamento dado pela
Samarco a seus trabalhadores e às
comunidades da região é cruel e
perverso. A empresa lucra bilhões
todos os anos e nada investe em
segurança no local de trabalho e na

cidade e vilarejos. Denúncias
recentes, do movimento sindical dos
mineradores e mineradoras de
Mariana, alertavam a população e as
autoridades [in] competentes sobre o
aumento dos acidentes de trabalho na
empresa. Absolutamente nenhuma
medida foi tomada.
Para agravar a situação, há
ainda o risco de rompimento de uma
outra barragem de rejeitos, ainda
maior, a Germano. De 2001 a 2014,
ocorreram rompimentos em seis
barragens desse tipo em Minas Gerais.
No próximo C&N tornaremos
a abordar a questão das mineradoras.

SINDICATO

Darling Presentes
firmou convênio
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região-CUT firmou
convênio com a Darling Presentes.
Pelo convênio, bancárias e bancários
associados à entidade, e seus
dependentes, se beneficiam de um
desconto de 10% na compra dos
produtos disponibilizados na loja. A
Darling Presentes está situada na
Avenida General Neto, 153, sala 01,
Galeria Rayon, Centro, e o telefone
para contato é (54)3046-0719.
PIADINHA
Um chefe de departamento, bem
antipático, achando que seus
subordinados
não
estavam
respeitando muito sua liderança,
resolve colocar a seguinte placa na
porta da sua sala logo que chega, pela
manhã:
- “Aqui quem manda sou EU!”
Ao voltar de uma reunião, encontrou
o seguinte bilhete na placa:
-“Sua esposa ligou e disse que é para
o senhor levar a placa dela de volta.”

