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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Sindicato realiza assembleia
na tarde de hoje, às 18 horas
Nesta terça-feira, às 18 horas,
o Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região vai realizar a
assembleia ordinária anual relativa à
Campanha Nacional da categoria. O
edtial de convocação da assembleia foi
publicado no jornal Correio do Povo do
dia 15 de julho e a pauta da mesma é
a seguinte:
Minutas de reivindicações discussão e deliberação sobre as
minutas de reivindicações que serão
entregues à Fenaban, ao Banco do

Brasil, à Caixa Econômica Federal, ao
Banrisul e também ao Sindicato das
Financeiras;
Ponto eletrônico do Itaú - os
funcionários do banco vão avaliar a
assinatura de um Acordo Coletivo que
viabiliza a fiscalização do Sindicato
sobre o sistema de controle de jornada
do Itaú;
Contribuição/desconto
assistencial - a assembleia vai
estabelecer o percentual para o
Desconto/Contribuição Assistencial.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Sobre a 16ª Conferência
Nacional dos Bancários
A 16ª Conferência Nacional dos
Bancários iniciou na sexta-feira, 25,
e se estendeu pelo final de semana,
se encerrando no domingo, 27, à
tarde. Participaram do evento, 442
homens e 192 mulheres, como
delegados e delegadas eleitos nas
conferências regionais e estaduais,

além de 63 observadores. Ao todo,
697 bancárias e bancários de todo o
país estiveram presentes em Atibaia,
São Paulo. A diretora Jaqueline C.
de Almeida e os diretores Gustavo
Marques e Marlon R. M. de Andrade
representaram o SEEB-PF na 16ª
Conferência Nacional.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - III

As principais reivindicações
aprovadas na Conferência Nacional
Entre
as
principais
reivindicações que a categoria bancária
fará aos banqueiros, temos:
> Reajuste salarial de 12,5%;
> PLR: três salários mais R$ 6.247;
> Piso: R$ 2.979,25 (equivalente ao
salário mínimo do Dieese em valores
de junho último);
> Vales alimentação, refeição, 13ª
cesta e auxílio-creche/babá: R$ 724,00
ao mês para cada (salário mínimo
nacional);
> Melhores condições de trabalho com
o fim das metas abusivas e do assédio
moral que adoecem os bancários;
> Emprego: fim das demissões, mais
contratações, aumento da inclusão
bancária, fim da rotatividade, combate

às terceirizações diante dos riscos de
aprovação do PL 4330 na Câmara
Federal, do PLS 087 no Senado e do
julgamento de Recurso Extraordinário
com Repercussão Geral no STF. 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: pagamento para
graduação e pós;
> Igualdade de oportunidades para
todos, pondo fim às discriminações
nos salários e na ascensão profissional
de mulheres, negros, gays, lésbicas,
transsexuais e pessoas com
deficiência (PCDs).

PASSO FUNDO

Ato em Defesa do
Povo Palestino
Na quinta-feira, às 18 horas,
será realizado, na Esquina
Democrática, Rua Bento Gonçalves
com Avenida Brasil, um Ato em Defesa
do Povo Palestino. Inúmeras cidades
em todo o mundo já realizaram
manifestações contra Israel e Passo
Fundo não poderia ficar só assistindo.
Assim, diversos movimentos sociais
e sindicatos de trabalhadores
resolveram unir forças para protestar
contra a nova campanha de terror e
assassinatos lançada pelo governo
israelense contra o povo palestino da
Faixa de Gaza.
Convidamos bancárias e
bancários a prestigiarem o ato. A
construção de um mundo de paz, em
que todos, sem quaisquer distinções,
possam viver com dignidade, é tarefa
de cada um de nós.
SINDICATO

Reunião da Diretoria
acontece sábado, 02/08
A reunião ordinária mensal da
Diretoria Colegiada do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
será realizada, como de praxe, no
primeiro sábado do mês de agosto, dia
2. A reunião é aberta à participação
de bancárias e bancários da base.
Diretoras e diretores da entidade estão
convocados.
PIADINHA
O camarada chega no correio e
pergunta para a atendente:
— Moça, se eu postar essa carta hoje,
ela chega no Rio de Janeiro até o final
do mês?
— Com certeza. — Respondeu a
moça.
— Pois eu creio que não.
— Por que você acha isso? Nosso
sistema é muito eficiente. — Retruca
a moça.
— Porque ela está endereçada para
Curitiba.

