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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

BANCO DO BRASIL

Nesta quinta-feira, 06/08, 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
edital de convocação da assembleia foi
publicado no jornal Correio do Povo de
30-07-2015 e a pauta da mesma é:
1. Autorizar a diretoria do Sindicato a

Eleição acontece neste mês
A eleição para Representantes
Sindicais de Base do Banco do Brasil
na base territorial do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
será realizada neste mês de agosto.
Ainda nesta semana, a Secretaria de
Organização estará enviando o edital
de convocação da eleição a todas as
dependências do BB.

Sindicato realiza assembleia
amanhã, às 18 horas
negociar e celebrar Convenção Coletiva
de Trabalho, Convenção Coletiva de
PLR e Acordos Coletivos de Trabalho
aditivos à CCT.
2. Aprovar pré-acordo e minuta geral de
reivindicações da categoria bancária.
3. Deliberar sobre desconto a ser feito
nos salários dos empregados em
razão da contratação a ser realizada.
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Representante
Sindical de Base

BRADESCO

17ª Conferência Nacional foi realizada Lucro cresceu 18,4%
de 31/07 a 02/08 em São Paulo
no segundo trimestre

Categoria bancária vai reivindicar 16% de reajuste salarial
A 17º Conferência Nacional ano. As principais reivindicações
dos Bancários foi realizada em São econômicas aprovadas são as
Paulo, de sexta-feira, 31/07, até o seguintes:
domingo, 02/08. Os participantes, 667 - Reajuste salarial de 16%. (reposição
delegados de todo o país (219 da inflação mais 5,7% de aumento
mulheres e 448 homens), definiram a real)
pauta de reivindicações da categoria - PLR: 3 salários mais R$ 7.246,82
bancária a ser negociada com a - Piso: R$ 3.299,66 (igual ao salário
Fenaban na Campanha Nacional deste mínimo do Dieese de junho/2015).

O Bradesco apurou um lucro de
R$ 4,473 bilhões no segundo trimestre
de 2015. O resultado representa um
incremento de 18,4% em relação ao
lucro obtido pelo banco em igual período
do ano passado. O Bradesco chegou
a esse lucro mesmo tendo aumentado
a provisão para perdas com crédito
(PDD) em 13% na comparação com o
2º trimestre de 2014.
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SEGURANÇA - II

Categoria vai lutar por melhores
condições de trabalho

Só o BB e o HSBC
cumpriram a liminar

categoria, com a contratação de mais
trabalhadores pelo bancos;
- Fim das demissões e da rotatividade;
- Ratificação da Convenção 158 da OIT
que coíbe demissões imotivadas;
- Plano de Cargos, Carreira e Salários
(PCCS) em todos os bancos.

A liminar obtida pela Fetrafi-RS
e pelo SEEB-POA foi cumprida
somente pelo Banco do Brasil e o
HSBC. Seguindo orientação da
Fetrafi, o SEEB-Passo Fundo
registrou
em
cartório
o
descumprimento da decisão judicial
pelos demais bancos.

Sobre a liminar que impedia a abertura
das agências na segunda-feira, 03

PIADINHA
- Ô cumpadi, vamo na igreja?
- Ai cumpadi não posso ir não por
causa das minhas galinhas.
- Não esquenta a cabeça não, Deus
cuida.
Pois aí os dois chegam na igreja e o
Padre fala:
- Deus está aqui!
- Viiiiixii, cumpadi, minhas galinha... foise tudo.

Outras
importantes
reivindicações aprovadas na 17º
Conferência Nacional dizem respeito
à melhoria das condições de trabalho:
- Fim das metas abusivas e do assédio
moral;
- Ampliação do nível de emprego na
SEGURANÇA - I

A Fetrafi-RS e o SEEB-Porto
Alegre ajuizaram no sábado, 1º de
agosto, ação judicial contra a abertura
das agências bancárias na segundafeira, 03. No domingo, a Justiça deferiu
a liminar para garantir a segurança das
bancárias e bancários, clientes e

usuários dos bancos que ficou
prejudicada em virtude da paralisação
da Polícia Civil e da Brigada Militar. A
liminar previa multa ao banco que
abrisse suas agências equivalente a
dez salários mínimos para cada
bancário exposto à falta de segurança.

