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EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo
Fundo e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90.785.023/0001-41,
Registro sindical nº 001.788.6795-0, por seu presidente abaixo assinado,
tendo em vista o disposto no artigo 2º da Portaria 373 de 25 de fevereiro de
2011 do Ministério do Trabalho e Emprego, convoca todos os empregados
do Banco Votorantim S/A e BV Financeira, sócios e não sócios, da base
territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária que se
realizará no dia 04 de setembro de 2014, às 18 horas, no endereço à Rua
General Osório, nº 1411, para autorizar a diretoria a proceder a renovação
e assinatura dos acordos coletivos de trabalho sobre sistema alternativo
eletrônico de controle de jornada, bem como acordos coletivos de
participação nos resultados (exercício 2014) do Banco Votorantim e
Financeira, podendo delegar poderes para tanto.
SANTANDER

Sobre a primeira negociação do aditivo
A primeira rodada de
negociações com a diretoria do
Santander, realizada na terça-feira, 02/
09, terminou sem avanços. A Contraf
cobrou a renovação, com melhorias,
das cláusulas do acordo aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho
firmado no ano passado. Entre as
reivindicações que os bancários
querem inserir no aditivo, estão:
- garantia contra dispensa imotivada;
- estabilidade provisória para
empregados em regime préaposentadoria;

- realocação de funcionários em caso
de fechamento de agências e centros
administrativos;
- mais saúde, melhores condições de
trabalho e mais contratações;
- políticas preventivas de saúde e de
acidentes de trabalho;
- linha de crédito para aquisição de
moradia;
- abono assiduidade de cinco dias por
ano;
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lido relato completo
da negociação.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

2º Campeonato de Futebol Society
dos Bancários começa dia 6, sábado
A Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer do SEEBPasso Fundo informa que o 2º
Campeonato de Futebol Society dos
Bancários iniciar-se-á no sábado, 9
de setembro, às 9 horas da manhã.
Os jogos serão disputados no
Dalbosco Futebol Society.
O período de inscrições, já
encerrado, confirmou a participação
de oito equipes no certame, sendo
elas:
1 - Banrisul
2 - Bradesco-A
3 - Bradesco-B
4 - Bradesco-C
5 - Caixa Econômica Federal-Passo

Fundo
6 - Caixa Econômica FederalTapejara
7 - Itaú
8 - Santander
Nesta quarta-feira, 3, às 18
horas, na sede do Sindicato, haverá
uma
reunião
entre
os
representantes de cada equipe e a
organização do campeonato. Na
reunião, será realizado o sorteio das
chaves, bem como definido o
calendário de jogos.
Para além da competição, o
campeonato tem o objetivo de
integrar a categoria bancária.
Prestigie!

BANCO DO BRASIL - I

Negociação do dia 1º
não teve avanços
A segunda rodada de
negociações com o Banco do Brasil,
realizada no dia 1º/09, não teve
avanços. Na reunião, foram discutidos
os temas Igualdade de Oportunidades
e Segurança Bancária. O banco não
apresentou contraproposta às
reivindicações dos trabalhadores.
BANCO DO BRASIL - II

Banco disse não à
isonomia
A diretoria do BB se negou a
garantir isonomia de direitos a seu
quadro de funcionários. O BB jogou a
culpa no Dest, afirmando que esse
órgão do governo, que controla as
empresas públicas, não permite a
concessão da licença-prêmio e férias
de 35 dias após 20 anos de trabalho a
todos os trabalhadores do banco.
Matéria completa sobre essa
negociação pode ser lida na página do
SEEB-PF na Internet.
SINDICATO

Festa dos Bancários
foi um sucesso
A Festa dos Bancários,
realizada na Apcef na noite de 29 de
agosto, foi um sucesso. Quase 200
bancárias
e
bancários
e
acompanhantes prestigiaram o evento.
Antes do jantar, diretores do SEEB-PF
ocuparam o microfone para ressaltar o
motivo da festa, a comemoração do Dia
do Bancário, e também conclamar a
categoria a se unir para enfrentar mais
uma Campanha Nacional. Os diretores
enfatizaram também a importância da
publicação do Curtas e Novas 3000.
PIADINHA
O turco, saindo de uma boate, enfiou a
mão no bolso do porteiro e disse:
- Isso é para você tomar um uísque!
O porteiro, todo feliz, foi conferir o
presente; eram duas pedrinhas de gelo!

