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BANCO DO BRASIL - I

apresentar uma palestra sobre saúde
do trabalhador.
O encontro é uma excelente
oportunidade para os funcionários do
BB debaterem os problemas de seu
plano de saúde e apresentarem
propostas concretas para a solução dos
mesmos. Aos interessados em
participar, o SEEB-Passo Fundo vai
disponibilizar transporte e alimentação.

BANCO DO BRASIL - II

Eleição para Representantes Sindicais
de Base será realizada neste mês
Neste mês de agosto, acontece
a eleição para a renovação do quadro
de Representantes Sindicais de Base
do Banco do Brasil na base territorial
do Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região. No próximo número
dos Curtas & Novas, publicaremos
edital com os prazos para a inscrição

1º / agosto / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Encontro Estadual sobre Saúde acontece
no dia 18 de agosto, em Porto Alegre
No dia 18 de agosto, a FetrafiRS vai realizar um Encontro Estadual
sobre Saúde do Banco do Brasil. A
Fetrafi-RS enviou convites à Cassi-DF,
à Cassi-RS e à Gepes-RS e à Diretora
da instituição, Miriam Fochi, que já
confirmou presença. Também foi
convidado o Dr. Paulo Antônio Barros
Oliveira, professor da Faculdade de
Medicina da UFRGS, que deverá

Nº 2800

dos candidatos e a data da eleição.
Em seu trabalho de apoio às
atividades do sindicato, o Representante
Sindical de Base constitui membro
importante para organização dos
funcionários do BB. Participe e
fortaleça a capacidade de luta dos
trabalhadores.

Sindicato dá início
à devolução
Hoje, o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
dá início à devolução da contribuição
sindical.
No mês de março todos os
trabalhadores brasileiros pagam a
contribuição sindical para o sindicato
de sua categoria. O desconto
corresponde a um dia de trabalho e
está previsto na CLT nos Artigos 578
a 610. O valor destinado aos
sindicatos (60%) tem como finalidade
financiar o sistema confederativo,
segundo o artigo 592 da mesma lei.
Por discordar desta cobrança
compulsória e entender que o
Sindicato deve sobreviver da
representatividade junto à categoria,
o SEEB Passo Fundo devolve 100%
dos valores que lhe cabem a todos
os bancários filiados, lotados em sua
base territorial na data do desconto.
A contribuição sindical foi
instituída pela Constituição em 1937.

CAMPANHA SALARIAL

Assembleias aprovam a minuta de
reivindicações da categoria bancária
Em assembleias gerais
realizadas nesta segunda-feira, dia
30, em todo o RS, os bancários
aprovaram a pauta de reivindicações
da Campanha 2012.
Confira as principais reivindicações:
• Aumento real de 5%, além da
inflação projetada de 5%;
• PLR - três salários mais R$
4.961,25;
• Piso - salário mínimo do Dieese (R$
2.416,38);
• Vales alimentação, refeição e auxíliocreche - valor do salário mínimo
nacional (R$ 622);
• Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS) - para todos os
bancários;
• Auxílio-educação - pagamento para
graduação e pós;
• Emprego - Ampliação das

contratações, aumento da inclusão
bancária, combate às terceirizações,
além da aprovação da convenção 158
da OIT (que inibe dispensa imotivada);
• Respeito à jornada de seis horas;
• Fim das metas abusivas e do
assédio moral que levam a categoria
ao adoecimento em níveis
epidêmicos;
• Mais segurança nas agências
bancárias, com instalação das portas
giratórias;
• Previdência complementar para
todos os trabalhadores;
• Regulamentação da remuneração
total (fixa e variável) para interferir na
lógica de gestão dos bancos que
cobram metas individuais;
• Igualdade de oportunidades;
• 14º salário;• 13ª vale refeição;
• Efetivação de todos os caixas.

DIRETORIA COLEGIADA

Reunião é sábado,
às 9 horas
Informamos a todos os
diretores do SEEB que no próximo
sábado (04) haverá a reunião mensal
da Diretoria Colegiada do Sindicato.
O encontro iniciará às 9 horas
na sede do Sindicato e é aberto à
participação de todos os colegas .
PIADINHA
-Amigo, por que andas tão abatido?
-Lembra daquele safari que eu fiz na
África?
-Lembro. O que houve?
-Pois é, uma tarde eu estava bebendo
água em um rio quando veio um gorila
por trás e me possuiu.
-Deixa isso prá lá, gorila não fala!
-Pois é, não fala, não manda um fax,
não aparece! Tô tão sozinho!

