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SECRETARIA JURÍDICA
voluntaria, para negociar ou não 7ª e
8ª horas. O sindicato atendendo a
solicitação dos bancários da CEF,
realizou assembleia geral para
deliberar sobre a instalação ou não da
CCV, tendo sido aprovado a mesma
em maio de 2012, após esta
aprovação o sindicato de imediato
instalou a comissão e fez todos os
tramites legais necessários.
Após as inscrições de alguns
bancários solicitando a conciliação,
tendo os pedidos sido encaminhados
à CEF, a mesma informou, em alguns
casos, que não tinha interesse em
negociar em razão de constar como
substituída em ação coletiva.
O sindicato reafirma a sua
legitimidade constitucional da defesa
dos interesses dos bancários de forma
coletiva, repudia como a CEF conduz
o processo da CCV, com a exclusão
indevida de bancários do processo de
conciliação, onde a questão individual
deve ser conciliada somente, não
havendo impedimento à negociação.

BRADESCO

Dia Nacional de Luta aponto descaso
com o Plano de Saúde
Os funcionários do Bradesco,
em sua Campanha de Valorização
fizeram nesta quarta (04) um Dia
Nacional de Luta para cobrar do banco
melhorias urgentes no Plano de
Saúde e Odontológico.
O Plano Odontológico é uma
piada, ou seja, não cobre a maioria
dos procedimentos e por pagar
pouco, não motiva nenhum dentista
a se credenciar.
No Bradesco Saúde, os
trabalhadores
não
possuem
atendimento em especialidades
médicas básicas e os médicos que
restam estão se descredenciando. As
consultas, quando marcadas, levam
até dois meses para acontecer.
Os
funcionários
têm
negociado exaustivamente com o
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3601-2785 ou 3601-2786

FACULDADE JOÃO PAULO II

Ações da 7ª e 8ª horas da CEF e CCV
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo, de acordo com
dispositivo constitucional –”art.8º III- ao
sindicato cabe a defesa dos direitos
e interesses coletivos ou individuais
da categoria, inclusive em questões
judiciais ou administrativas”- , tendo
a demanda dos bancários de nossa
base sobre 7ª e 8ª, devidas como
hora-extra, já que a jornada de
bancários é reconhecida pela justiça
como de 6 horas diárias e 30 horas
semanais, o sindicato fez um
levantamento dos funcionários que se
enquadravam nesta demanda, que
fossem sócios da entidade,
ingressando com essa ação judicial
coletiva em setembro de 2011.
Os
processos
foram
ajuizados por agencia e todos estão
em tramite judicial, sem sentença
definitiva.
Ocorre que posterior a esses
fatos, veio a ser formalizado, em
convenção coletiva, a possibilidade de
criação de comissão de conciliação
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Bradesco temas como auxílioeducação, plano de cargos e salários,
segurança , fim das metas abusivas
e do assédio moral, sempre ouvindo
“não” do banco nas reuniões.
Por isso, houve paralisações
de duas horas em São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto
Alegre, Piauí e Acre, entre outros.
No RS houve paralisações em
Cachoeira do Sul, Camaquã, Rio
Grande, Ijuí , Capão da Canoa,
Carazinho, Erechim, Getúlio Vargas e
Santo Ângelo.
Em Passo Fundo, as quatro
agências do Bradesco ficaram
fechadas até o meio-dia.O Sindicato
distribuiu panfletos aos clientes que
foram até as agências, onde
explicava o motivo da paralisação.

Matrículas ainda
estão abertas
A Faculdade João Paulo II está
com as matrículas abertas para
Ingresso Especial, Reingresso e
Transferência nos Cursos de Direito,
Administração e Comércio Exterior.
O Convênio com o Sindicato
dos Bancários oferece até 30 % de
desconto
a
associados
e
dependentes nas mensalidadaes em
todo o Curso. A
João Paulo II
oferece:
- Conceito Máximo no Curso de
Direito (5)
- Mensalidades Acessíveis
- Localização Central
-100% Mestres, Doutores e Pós
Doutores no Corpo Docente
Agende sua entrevista na Instituição
pelo fone (54) 3046-0914 e comece
a estudar na melhor Faculdade da
Região, única com Conceito Máximo
(5) no Curso de Direito. Aproveite esta
oportunidade!
PERÍCIAS DO INSS

Sul é líder em
atrasos
O colapso do sistema de
perícias do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) expõe falhas de
gestão, o êxodo dos médicos e um
aumento exponencial na demanda
por benefícios.O trabalhador gaúcho
chega a esperar 120 dias por um
exame.
Em meio à crise, os peritos
ameaçam entrar em greve a partir
desta semana.Os três Estados do sul
concentram o pior desempenho do
país. A região acumula 189.241
segurados que terão de aguardar
mais de 45 dias para ser atendidos.
PIADINHA
-Padre, uma amiga minha disse que
esteve aqui na Igreja e engravidou
com uma Ave-Maria! É verdade?
-Não minha filha! Foi com um padre
nosso, mas nós já o afastamos!

