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Assembleia para apreciar as Minutas

O

s Sindicatos de Bancários de todo
o país devem realizar suas
assembleias para apreciação das
Minutas até o próximo dia 02/08. O

Sindicato de Feira está convocando a sua
base para a sexta-feira(01/08) às 18:00h,
na sede do sindicato, quando espera
receber um bom número de

trabalhadores interessados em tirar as
suas dúvidas em relação à nossa pauta de
reivindicações.

COMPAREÇAM!

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Feira de Santana, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 16.240.590/0001-60,
Registro sindical nº 111.490/63 por seu presidente abaixo assinado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários
dos bancos públicos e privados, sócios e não sócios, da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária que se
realizará dia 01/08/2014, às 18:00h, em primeira convocação, e às 18:30h, em segunda convocação, no endereço à Rua
Farmacêutico Jose Alves, nº 145 – Tanque da Nação, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia:
1. Autorizar à diretoria para realizar negociações coletivas, celebrar convenção coletiva de trabalho, convenções/acordos coletivos
aditivos, bem como convenção/acordos de PLR e, frustradas as negociações, defender-se e/ou instaurar dissídio coletivo de
trabalho, bem como delegar poderes para tanto;
2. Deliberar sobre aprovação da minuta de preacordo de negociação e minuta de reivindicações da categoria bancária, data-base 1º
de setembro, definida na 16ª Conferência Nacional dos Bancários;
3. Deliberar sobre desconto a ser feito nos salários dos empregados em razão da contratação a ser realizada;
4. Outros assuntos de interesse da categoria profissional.
Feira de Santana, 28 de julho de 2014.
Maria Sandra Lima de Freitas - Presidente

Feira de Santana no centro do debate

E

ntre os dias 18 a 27 de julho os
bancários de Feira de Santana
e s t i v e ra m p a r t i c i p a n d o d e
importantes eventos que definem os
rumos dos trabalhadores.
19 e 20 - CONFERÊNCIA INTERESTADUAL
DOS BANCÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE HOTEL PORTO BELLO (SALVADOR-BA):
Delegação de Feira de Santana que
participou do evento com 41(quarenta e
um ) bancários, discutiram e aprovaram as
propostas mais avançadas a serem levadas
para a Conferência Nacional;
21 - REUNIÃO DO COE (COMISSÃO DE
ORGANIZAÇÃO DOS EMPREGADOS) DO
BRADESCO em OSASCO - SÃO PAULO:
Representado por Edmilson Cerqueira,

pela manhã, no Sindicato dos Bancários de
Osasco e Região, discutindo os pontos a
serem levados para a reunião com a
direção do banco que foi realizada na
parte da tarde na Matriz do Bradesco
(Cidade de Deus) São Paulo onde foram
debatidas as mudança no Plano de
Previdência Privada e suspensão do
atendimento do Saúde Bradesco na Bahia.
24 - SEMINÁRIO SÔBRE GESTÃO SINDICAL
DA CTB (CENTRAL DOS TRABALHADORES E
TRABALHADORAS DO BRASIL) HOTEL
EXELCIOR – SÃO PAULO: O Sindicato de
Feira foi representado pelos diretores:
Edmilson Cerqueira (Bradesco), Rubenito
José e Conceição Rebouças (Itaú) e Sandra
Freitas (Santander). Realização de Palestra

e debates sobre gestão financeira sindical
proferida pelo professor Renato Bastos,
membro do CES (Centro Nacional de
Estudos Sindicais e do Trabalho), que
contou com a participação de sindicatos
de todo o país filiados à CTB.
25, 26 e 27 - CONFERÊNCIA NACIONAL
DOS BANCÁRIOS – HOTEL BOURBON
ATIBAIA – SÃO PAULO: A presidenta
Sandra Freitas e a Diretora de Saúde
Conceição Rebouças representaram os
bancários de Feira. Foram 03(três) dias de
debates que culminaram na elaboração da
pauta de reivindicações da Campanha
Salarial da categoria que tem a data base
em setembro.

Confira as matérias no site

Vem ai a Semana dos Bancários:
De 24 a 31 de agosto

Torneio de Futsal/Café da Manhã/Festa/Corrida Rústica
15% de desconto
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