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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

SINDICATO - I

Iniciada a entrega das
Após a folga assiduidade, a luta vai
continuar, em busca dos 5 dias de abono agendas do SEEB-PF
Como afirmamos no C&N
anterior, a folga assiduidade foi uma
conquista da grande mobilização da
categoria bancária em 2013. A folga
permite aos bancários dos bancos
privados ausentarem-se do trabalho um
dia por ano para a solução de questões
pessoais ou mesmo para descanso.
Mas, os bancários não ficarão
só nisso. Nas próximas campanhas,
a categoria dará prosseguimento à luta

pela garantia de 5 dias de abonos
anuais, conquista já consolidada nos
acordos coletivos de alguns bancos
públicos.
A cláusula 24ª da Convenção
Coletiva de Trabalho 2013/2014
estabelece os critérios para a fruição
da folga. Na página do Sindicato na
Internet,
seção
Acordos
&
Convenções, você pode consultar a
íntegra da CCT.

SANTANDER

Dirigentes sindicais questionaram as
mudanças no plano de saúde
Na tarde de ontem, aconteceu
mais uma reunião do CRT (Comitê de
Relações Trabalhistas) do Santander.
Na ocasião, os dirigentes sindicais
questionaram os representantes do
banco sobre as mudanças que o banco
operou no plano de saúde sem qualquer
negociação com o movimento sindical.
Sobre os funcionários da ativa foi
aplicado um aumento médio de 28%.
Já os demitidos ou aposentados que
optarem por permanecer no plano,
terão que arcar com o pagamento
integral do custo.
Em resposta, o banco propôs
uma reunião específica sobre o plano

de saúde. Já os sindicalistas tentarão
incluir o tema na pauta da próxima
reunião do CRT, em 27 de novembro.
Reunião com o vice-presidente - Na
semana passada, os dirigentes
sindicais cobraram dos representantes
do Santander, uma reunião com o
presidente do banco, Jesús Zabalza,
para discutir o problema das
demissões. Ontem, na reunião do
CRT, o banco trouxe a resposta,
agendando, para o dia 28, um encontro
com o vice-presidente do grupo.
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a reunião de ontem do CRT.

MOVIMENTOS SOCIAIS

20/11: Dia Nacional da Consciência Negra
O presidente do SEEB-Rio de
Janeiro, Almir Aguiar, escreveu
interessante artigo sobre o Dia
Nacional da Consciência Negra. A
seguir, reproduzimos alguns trechos
do artigo:
“20 de Novembro é o Dia
Nacional da Consciência Negra,
dedicado à reflexão sobre a
importância do povo africano na
formação da sociedade brasileira.
Trata-se de um dos grandes temas
nacionais que a democracia precisa
discutir, porque a questão racial no
Brasil não está resolvida.”

“Nessa data, em 1695, Zumbi,
o líder do Quilombo dos Palmares, foi
morto em combate numa emboscada
na Serra dos Dois Irmãos, em
Pernambuco, na defesa da liberdade
de seu povo. Os quilombos
representavam uma resistência
organizada ao sistema escravista das
classes dominantes e também uma
forma coletiva de reproduzir, aqui no
Brasil, o sistema de vida comunitária
africana.”
Na página do SEEB-PF na
Internet, você pode ler a íntegra do
artigo de Almir Aguiar.

Se você, associado ou
associada do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
ainda não adquiriu uma agenda para
2014, espere um pouquinho mais. É
que na tarde de ontem foi iniciada a
entrega das agendas da entidade que,
neste ano, a diretoria do Sindicato
está ofertando aos bancários e
bancárias filiados.
Aliada à entrega das agendas,
a diretoria está fazendo uma
campanha de filiação daqueles
trabalhadores que ainda não são
sócios do Sindicato. Associe-se e
garanta a sua agenda.
SINDICATO - II

Campeonato de
Futebol Society
Primeira rodada acontece no
sábado, 23, a partir das 9 horas
No próximo sábado, 23/11,
inicia a disputa pelo Campeonato de
Futebol Society dos Bancários de
2013. Os jogos serão realizados no
Dalbosco Futebol Society, situado na
rua Dimorvan Medeiros da Rocha, s/n,
loteamento Menino Deus, próximo à
Escola Notre Dame Municipal. Para
essa primeira rodada, estão previstas
as seguintes partidas:
9h - Itaú x Santander
10h - Banrisul B x Bradesco C
11h - Bradesco B x Bradesco A
Ainda
no
sábado,
o
representante de cada equipe receberá
o regulamento do campeonato, além
do calendário de jogos.
PIADINHA
O marido manda mensagem via
celular para a esposa:
“Amor, sofri um acidente no trabalho.
A Paula me trouxe para o hospital. É
grave, pois eu posso perder uma
perna”.
E a mulher responde:
“Quem é essa Paula?”

