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Começou na última sexta-feira (26) e vai até o dia 15 de setembro a votação para eleger o novo 
diretor de Planejamento da Previ. Associados da ativa votam pelo SISBB. Aposentados e pensionistas 
votam pelo site da Previ ou pelo telefone 0800-729-0808. 

A Contraf-CUT e as entidades representativas apoiam Márcio de Souza 7, pelo compromisso com 
os funcionários do BB que tem demonstrado em sua trajetória de vida e por sua capacidade e experiência 
na área.  A Previ tem cerca de 204 mil associados, a representação na diretoria é conquista histórica dos 
funcionários e tem garantido a boa gestão da entidade.

O diretor eleito de Planejamento cuidará da política de investimentos, implantação e 
acompanhamento da execução, de vital importância para garantir um futuro tranquilo para os associados: 
“É muito importante eleger alguém que tenha compromisso com os associados, para garantir uma boa 
gestão e o equilíbrio nas decisões. O banco não pode dominar sozinho a Previ, pois isso pode representar 
investimentos duvidosos, como já ocorreram no passado, e a possibilidade de alterar regulamentos e 
benefícios, prejudicando os associados” afirma Marcel Barros, diretor eleito de Seguridade.

BB: Eleição para a Diretoria de Planejamento da PREVI

Amanhã, 30/08, a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil volta a se reunir 
com a direção da instituição financeira, em São Paulo, para negociar a renovação do acordo aditivo. 

Na primeira rodada, na última terça-feira 23/08, os debates giraram em torno da remuneração. 
Mas, o BB não apresentou proposta. Os bancários querem fim do assédio moral e das metas, respeito à 
jornada e inclusão dos 15 minutos de descanso para mulheres dentro do expediente.   

Amanhã é dia de rodada com o BB

Na última reunião, no dia 24, os banqueiros frustraram a 
negociação, não avançaram nos debates e ainda jogaram para os 
bancários a responsabilidade pelo alto índice de demissões e inúmeros 
problemas que os funcionários enfrentam no ambiente de trabalho.

Os números não mentem. Somente nos seis primeiros meses 
do ano, os cinco maiores bancos já bateram a casa dos R$ 29,7 bilhões 
de lucro. No mesmo período, extinguiram 7.897 empregos bancários 
no Brasil.

Bancos apresentam proposta de 6,5%, mais abono, Comando 
Nacional dos Bancários continua em negociação

N A S C I M E N T O
Na última sexta-feira, dia 26 de agosto, o casal, TAIZA 

BORTNYK  (funcionária do Bradesco agência 0401 – Petrópolis) e 
JOÃO CARLOS, foram agraciados com o nascimento de seu filho, 
JOÃO VITOR, pesando 3.070 Kg e medindo 48 cm.

Vocês receberam uma das maiores bênçãos de Deus: MAIS UM 
FILHO!

Começa agora uma nova vida, com um sentimento de carinho 
e união, que só uma criança pode trazer. Parabéns!

Na manhã de hoje, a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) apresentou ao Comando 
Nacional dos Bancários, proposta de reajuste salarial de 6,5% mais abono de R$ 3 mil. As regras 
para a PLR continuariam as mesmas de 2015 .

A proposta não teve acordo e a negociação continua.
Acompanhe mais informações em breve  aqui no sitio ou pelas redes sociais da Contraf.

COMEMORAÇÃO DO DIA DOS BANCÁRIOS
No último sábado (27/08), aconteceu a confraternização em comemoração ao DIA DOS 

BANCÁRIOS (28 de agosto), na Pousada Recanto dos Pinheiros.
Além da feijoada, os(as) bancários(as) e seus acompanhantes também aproveitaram a 

piscina, o espaço de lazer e recreação para crianças montado na quadra da pousada, a boa 
música do DJ, Rafael Mayworm e a grande variedade de petiscos.

Foram arrecadados R$1.890,00 com os convites dos acompanhantes, que serão 
revertidos em doações. Agradecemos a todos os participantes que colaboraram com as 
doações de alimentos que serão entregues à Instituição Nova Jerusalém.

Mais uma vez, os(as) bancários(as) abrilhantaram a comemoração em homenagem ao 
nosso dia!

PARABÉNS BANCÁRIOS(AS)!
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