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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, por sua Diretoria Colegiada,
convocatodos os bancários das cidades de Passo Fundo, Lagoa Vermelha,
Tapejara, Sananduva, Ibiraiaras, Sertão, Água Santa, Ibiaçá, David
Canabarro, Ciríaco, Ernestina, Charrua, Caseiros, Coxilha, Gentil, Mato
Castelhano, Muliterno e Santo Expedito do Sul para a Assembleia Geral
Extraordinária que será realizada no dia 31 do mês de julho de 2013, 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 da seguinte ordem do dia: 1) Posse da nova diretoria do
SEEB-Passo Fundo para o triênio 2013/2016.
A Diretoria
CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS I

Comando Nacional entrega pauta de
reivindicações à Fenaban no dia 30

O Comando Nacional dos
Bancários entrega, no 30 de julho, à
Fenaban, a pauta de reivindicações
aprovada pela 15ª Conferência
Nacional, que tem como eixos
centrais reajuste de 11,93% (inflação
projetada do período mais aumento
real de 5%), elevação do piso salarial
ao valor do salário mínimo calculado
pelo
Dieese
(R$ 2.860,21), defesa do emprego, fim
da terceirização e combate às metas
abusivas e ao assédio moral.
Este ano, a luta contra o assédio
moral e as metas abusivas
terá um peso maior.
Não
podemos
admitir que a categoria continue

adoecendo física e psicologicamente
por causa dos bancos. Os bancários
estão mais mobilizados que na greve
do ano passado, inclusive pelo
momento em que estamos vivendo.
Essa campanha não será
apenas por questões corporativas.
Haverá luta contra o PL 4330 da
terceirização e por toda a pauta
colocada pelas centrais sindicais.
Também batalharemos pelas
reformas que o país precisa,
sobretudo a política e a tributária.
Além disso, a categoria vai
continuar lutando pela realização da
Conferência Nacional do Sistema
Financeiro, pois temos de discutir que
bancos queremos para o país.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS II

Conheça as principais reivindicações
da Campanha Salarial 2013

Reajuste salarial de 11,93%,
composto de 5% de aumento real,
além da inflação projetada de 6,6%.
PLR: três salários mais R$
5.553,15.
Piso: R$ 2.860,21 (salário mínimo
do Dieese).
Vales alimentação, refeição, 13ª
cesta e auxílio-creche/babá: R$ 678
ao mês.
Melhores condições de trabalho,
com o fim das metas abusivas e do
assédio moral.

Emprego: fim das demissões, mais
contratações,
combate
às
terceirizações, especialmente ao PL
4330, além da aprovação da
Convenção 158 da OIT, que proíbe as
dispensas
imotivadas.
Plano de Cargos, Carreiras e
Salários (PCCS) para todos os
bancários.
Auxílio-educação.
Prevenção contra assaltos
Igualdade de oportunidades para
bancários e bancárias.
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BANRISUL

Encontro Nacional
em 3 de agosto

No próximo dia 3 de agosto,
acontecerá em Porto Alegre o 21º
Encontro Nacional dos Banrisulenses.
O Encontro é aberto à participação de
todos(as) os(as) banrisulenses. A
pauta do Encontro é composta por
três itens: Campanha Salarial (pauta
específica dos banrisulenses,
mobilização e organização dos
banrisulenses); Cabergs; e eleição do
Comando dos Banrisulenses e das
Comissões de Saúde e de Segurança.
O SEEB Passo Fundo e
Região, como de praxe, cobrirá as
despesas de transporte e alimentação
de todos os banrisulenses
interessados em participar do
Encontro.
Para
participar,
basta entrar em contato com o SEEB
pelo fone 3601-2785, ou manifestar tal
interesse aos diretores Carlitos e
Gustavo
que,
diariamente,
frequentam as agências do Banrisul.
BRADESCO

Lucro de R$ 5,9bi e
corte 2.580 empre-

O lucro líquido ajustado do
Bradesco de R$ 5,921 bilhões no
primeiro semestre de 2013, que
significa um crescimento de 3,7% em
relação ao mesmo período do ano
passado, é o maior da história do
banco. Mesmo assim, a segunda
maior instituição financeira do país
fechou 2.580 postos de trabalho nos
últimos 12 meses. No trimestre, o
lucro líquido do Bradesco foi de R$
2,9 bilhões. O Bradesco fechou o mês
de junho como 101.951 empregados.
PIADINHA
Um homem caminha pela rua, quando vê uma mulher ajoelhada em frente a um banco, com um isqueiro e
uma vela nas mãos. Ele pergunta:
-Minha senhora, o que faz aí, com esta
vela nas mãos?-Estou acendendo
para
o
meu
marido
que está “enterrado” neste banco!

