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EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários e no Ramo Financeiro dos Municípios de 
Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 31.168.602/0001-86, Registro 
sindical nº 103236/57 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 25/09/2014, às 18h30min, em primeira convocação, e às 
19h, em segunda convocação, no endereço à Rua Marechal Deodoro, nº 209, salas 207 a 210, Centro - 
Petrópolis/RJ, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do dia: 
1. Avaliação e deliberação sobre contraproposta apresentada pela FENABAN na reunião de 19/09/2014, à 
minuta de reivindicações entregue em 11/08/2014;
2. Deliberação acerca de paralisação das atividades por prazo indeterminado a partir da 00h00 do dia 
30/09/2014;

Petrópolis, 23 de setembro de 2014
Marcos André Miranda Alvarenga

Presidente

BB e Caixa 
antecipam negociações específicas

Foi marcada para esta quarta-feira, dia 24/09, uma nova rodada de negociação entre a Caixa 
Econômica Federal e o Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Contraf-CUT e assessorado pela 
Comissão Executiva dos Empregados (CEE/Caixa). 

A direção do Banco do Brasil e o Comando Nacional dos Bancários, coordenado pela Contraf-
CUT e assessorado pela Comissão de Empresa dos Funcionários do BB, também anteciparam para 
esta quarta-feira 24/09, a quarta rodada de negociações da pauta específica da Campanha 2014, 
quando o BB deve apresentar uma proposta aos funcionários. A reunião será às 10h, em Brasília.

O índice de reajuste de toda a categoria bancária, o que inclui os funcionários dos bancos 
públicos, está sendo negociado entre o Comando Nacional e a Fenaban, da qual o BB também 
participa. Os bancos propuseram na sexta-feira 19 reajuste de 7%, o que significa 0,61% de aumento 
real. O Comando considerou a proposta insuficiente e está orientando deflagração de greve a partir de 
30 de setembro.

Resultado do plebiscito da
reforma política será divulgado amanhã

O resultado final da votação nas urnas fixas do Plebiscito 
Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema 
Político será apresentado nesta quarta-feira (24/09), às 14h, em 
coletiva de imprensa no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.

Até o momento, só foram apresentados os resultados da 
votação online. De 1.744.872 pessoas que participaram pela 
internet em todo o país, 96,9% (1.691.006) votaram "sim" à 
Constituinte, e 3,1% (53.866) votaram "não".

Segundo nota das organizações que participam do 
movimento, depois do resultado apresentado, mas ainda sem data 
definida, os números finais serão entregues aos três poderes: 
"Presidência da República (Executivo), Congresso Nacional 
(Legislativo) e Supremo Tribunal Federal (Judiciário), como forma 
de pressionar, especialmente o Congresso, por um Plebiscito 
Oficial com o mesmo tema do Plebiscito Popular", diz a nota.
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