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Bom ano de 2018! Boa luta!
O ano de 2018 está recém
em seu início e a Diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, além de desejar muita
paz, muita saúde e muitas alegrias
a todas as bancárias, bancários e
seus familiares, quer fazer um chamamento. Um chamamento à luta,
sem a qual não teremos futuro e
esses votos acabarão soando vazios, inóquos.
Luta! Na defesa dos direitos da
nossa categoria e dos demais trabalhadores brasileiros. Direitos
que já estão sendo frontalmente
atacados pela patronal, que promete ataques ainda mais duros.

Luta! Na defesa do nosso Estado
do Rio Grande do Sul e do nosso
Brasil, que estão sendo destruídos
pelos atuais governantes, José
Sartori e Michel Temer.
Luta! Na defesa do futuro, o nosso
e o dos nossos ﬁlhos e netos, que
está sendo destruído, hipotecado,
pelos governos de Sartori e Temer.
Governos que governam para a
elite endinheirada milionária ou
bilionária, brasileira e estrangeira,
contra os interesses e as necessidades de, por baixo, 95% do povo
gaúcho e do povo brasileiro.
Por isso, reaﬁrmamos nossos votos: Bom ano e boa luta!

Bônus Caixa foi implantado sem qualquer
negociação com o movimento sindical
funcionários da empresa. Esta
é uma das razões que levaram o
movimento sindical a enviar ofício
à diretoria, ainda em 1º de dezembro, cobrando a suspensão do programa. Até o momento, porém, a
CEF não emitiu resposta.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Bônus levará à discriminação, à
segregação e à divisão dos funcionários
Se a PLR e a PLR Social
remuneram todo o conjunto de funcionários, o Bônus Caixa será distribuído somente aos gerentes, superintendentes, coordenadores e
supervisores. Outros funcionários
que ocupam funções gratiﬁcadas,
auxiliar de atendimento, assistente
e caixa, também estão alijados do
recebimento do tal bônus.

Portanto, esse bônus discrimina os funcionários e leva à
segregação do grupo. A consequência disso será a divisão dos
trabalhadores.
Algo altamente
prejudicial, haja vista que várias
conquistas históricas do funcionalismo da CEF só foram viabilizadas a partir da luta conjunta de
todos.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - III

Na defesa da aniversariante
No dia 12 de janeiro, a Caixa Econômica Federal estará completando 157 anos de fundação.
E, para marcar a data, o movimen-
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SINDICATO

Médica ﬁrmou
convênio
A médica Rafaela Lazzari
Pietroski, especializada em Cirurgia do Aparelho Digestivo e Cirurgia Geral, ﬁrmou convênio com o
SEEB-Passo Fundo e Região. A
médica oferece a bancárias e bancários associados à entidade, e
seus dependentes, o desconto de
40% sobre o valor da consulta, atualmente em R$ 250,00. O consultório está localizado na Rua Teixeira
Soares, Edifício das Clínicas, sala
805. Os telefones para contato são
[54]3311-6700 e [54]99912-1722.
GOVERNO FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

A diretoria da Caixa Econômica Federal implantou, no último
mês de 2017, um novo programa
de remuneração que chama de
Bônus Caixa. E o fez sem qualquer negociação com as entidades sindicais que representam os
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to sindical vai realizar, ao longo de
todo o mês, pelo país afora, uma
série de atividades em defesa da
Caixa como banco público.

Bajulação e
sabujice aos EUA
Há um regra conhecida por
quem investe em ações. Tal investimento implica numa elevada dose
de risco. Aquele que o faz sabe
que pode se dar mal: ver seu capital minguar ao invés de crescer. É
do jogo, digamos. Pois, o governo
corrupto e golpista de Michel Temer
está a subverter tal regra.
Em postura vergonhosa,
abjeta, de bajulação e sabujice
ao governo dos Estados Unidos,
Temer ordenou à Petrobras indenizar investidores daquele país.
Eles teriam tido perdas em investimentos na estatal brasileira, supostamente devido à corrupção.
A mesma Petrobras, que, conforme repete à exaustão a mídia hegemônica, estaria quebrada, está
sendo obrigada a pagar a esses
investidores quase R$ 10 bilhões.
PIADINHA
A juíza pergunta à prostituta:
— Quando você percebeu que havia sido estuprada?
E a prostituta, secando as lágrimas diz:
— Quando o cheque voltou!

