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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, por seu
presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados de financeiras
da base territorial deste sindicato, nos municípios de Passo Fundo, Lagoa
Vermelha, Sananduva e Tapejara, para a assembleia geral extraordinária
que se realizará dia 22 de outubro, às 18 horas, em primeira convocação, e
às 18:30 horas, em segunda convocação, no endereço à Rua Geneal Osório,
nº 1411, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1 - Apreciação e deliberação sobre a proposta apresentada para celebração
da Convenção Coletiva de Trabalho dos Financiários 2014/2015 e
Convenção Coletiva de PLR exercício 2014 com vigência para o período
01.06.2014 a 31.05.2015;
2 - Deliberação sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados
em razão da contratação a ser realizada;
Passo Fundo (RS), 20 de outubro de 2014.
A Diretoria

SINDICATO

Firmado convênio
com a Quirocare
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou convênio
com a Clínica Quirocare que garante
descontos aos associados da entidade
e seus dependentes nos serviços de
Quiropraxia, Psicologia e Fisioterapia. O
percentual de desconto é de 25% para
Fisioterapia. Já para Quiropraxia e
Psicologia, o desconto chega 30%.
A Clínica Quirocare está situada
na rua Uruguai, nº 1555, sala 601, Edifício
Policlínicas, Centro, Passo Fundo e seus
telefones são: (54)3314-6566 e
(54)9698-0605.
BANRISUL

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Empregados de Passo Fundo e Região, situado na rua
General Osório, nº 1411, convoca todos os empregados do Banco HSBC
BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, sócios e não sócios desta
entidade de classe, da base territorial do município de Passo Fundo, para
assembléia geral extraordinária a ser realizada no dia 22 de outubro, às
18 horas, para ratificação do ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 2014.
Passo Fundo (RS), 20 de outubro de 2014.
A Diretoria
CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Categoria bancária protagonizou
mais uma luta vitoriosa
Na Campanha Nacional dos
Bancários de 2014, a categoria
bancária manteve uma tradição que
vem de longe. A tradição que já tem
um século no Brasil, de se unir, de se
organizar e de ir à luta em busca de
melhorias. Passaram-se várias
rodadas de negociações sem que os
banqueiros apresentassem uma
contraproposta
minimamente
satisfatória. Então, a categoria
arregimentou forças e, de forma
unificada, como tem feito desde a
campanha de 2004, foi, outra vez,
para o embate.
E o resultado só vem
confirmar aquilo que o movimento

sindical sempre afirma e repete: só
a luta traz conquistas. O índice de
reajuste salarial, de 8,5%, significa
um ganho de 2,02% acima da
inflação do período. Já, com os 9%
conquistados, os pisos de ingresso
tiveram um ganho real de 2,49%.
Desde 2004, os índices de
reajuste salarial e dos pisos de
ingresso acumularam 20,7% e 42,7
%, respectivamente, acima da
inflação.
Agora são onze
campanhas seguidas em que a
categoria vem recuperando seu
poder de compra que foi bastante
abalado na década de 1990 e início
da de 2000.

Comando contesta
dissídio
Em reunião realizada na sextafeira pela manhã, o Comando Nacional
dos Banrisulenses deliberou pela
contestação do dissídio coletivo
instaurado pela parte da diretoria do
banco. “Os dirigentes sindicais e os
representantes dos banrisulenses
sabem o quanto uma decisão judicial
pode ser insuficiente e frustrar os
avanços que propomos ao banco em
nossa pauta específica. Entendemos
que Acordo Coletivo de Trabalho se
resolve com negociação. A mesa de
negociação é o fórum mais
democrático para decidirmos sobre o
nosso futuro. Vamos para a mesa,
debatemos e voltamos aqui na
assembleia para decidirmos, juntos,
se aceitamos ou não”, analisou o
presidente do SindBancários, Everton
Gimenis.
PIADINHA
Joãozinho liga tarde da noite para a
professora:
— Professora, você pode repetir o que
falou hoje na aula?
— Nossa, você achou tão interessante
a aula?
— Não é isso, é que eu não consigo
dormir!

