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Assinatura de acordo coletivo para implantação 
do “Programa de Capacitação Designado CIPA” 

com o Banco Bradesco S/A. 
 
Após várias discussões sobre a implantação do “Programa de 

Capacitação Designados CIPA”, na modalidade EaD (ensino a distância), 
junto ao Banco Bradesco S/A, ficou consensada a necessidade de 
formalização das discussões mediante acordo coletivo de trabalho. Sendo 
assim, para cumprir as formalidades estamos publicando o edital de 
assembleia geral extraordinária logo abaixo. 

 
 

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
O Sindicato dos trabalhadores em empresas do ramo financeiro de 

Barretos e região, inscrito no CNPJ sob o nº 44.790.079/0001-77, Registro 
sindical nº MTP 322.393/74, por seu presidente baixo assinado, convoca 
todos os empregados do Banco Bradesco S/A, sócios e não sócios, da 
base territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária que 
se realizará dia 01/03/2013, às 19:30 horas, na sede da entidade, rua 18, 
nº 1010, para autorizar a diretoria a proceder à celebração do acordo 
coletivo de trabalho para implantação do “Programa de Capacitação 
Designados CIPA”, bem como delegar poderes para tanto. 

 
 
 

Barretos-SP, 26 de fevereiro de 2013 
 
 
 

Marco Antônio Pereira 
Presidente 
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