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SINDICATO - I

SINDICATO - II

Assembleia de Previsão Orçamentária
será realizada no dia 18/12, às 18 horas
A Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região,
cumprindo o disposto no estatuto da
entidade, convoca bancárias e
bancários associados para a
Assembleia Ordinária de Previsão
Orçamentária para o ano e 2015 que

será realizada no dia 18 de
dezembro, às 17:30 horas, em
primeira chamada, ou às 18 horas,
em segunda chamada, com qualquer
número de presentes, na sede do
sindicato, situada na rua General
Osório, nº 1411.

BANCO DO BRASIL - I

Em Porto Seguro (BA), agência foi
paralisada contra o assédio moral
Na segunda-feira, 15, o SEEBExtremo Sul da Bahia retardou em
duas horas a abertura da agência do
Banco do Brasil de Porto Seguro. A
paralisação foi realizada em protesto
contra o assédio moral praticado por
um dos gerentes da unidade. Foi
denunciada também a prática
antissindical contra uma diretora do
sindicato, Valderez Nunes, que
trabalha na agência.
Após ter comunicado ao

sindicato a ocorrência de assédio
moral por parte do gerente dos caixas,
a diretora passou a ser perseguida
pelo mesmo e pela gerência da
agência. A diretora Valderez protocolou
denúncia no Ministério Público e no
Ministério do Trabalho e Emprego. O
sindicato ainda remeteu carta aos
superintendentes Regional e Estadual
do BB e ao representante dos
funcionários no Conselho de
Administração do banco, Rafael Matos.

BRASIL

CNV divulgou relatório em que também
faz recomendações por justiça
No dia 10 de dezembro, a
Comissão Nacional da Verdade (CNV)
divulgou o resultado dos dois anos e
sete meses de investigações feitas
sobre as violações dos direitos
humanos ocorridas no Brasil entre
1946 e 1988. A CNV escolheu o Dia
Internacional dos Direitos Humanos
para expor seu relatório que contém
informações reunidas a partir dos mais
de 1200 depoimentos coletados em
vinte Estados brasileiros.
Além disso, a Comissão faz
um total de 29 recomendações ao
Estado brasileiro, entre medidas e
políticas públicas, para que se possa
evitar uma nova ditadura no país. Entre
as recomendações, estão a
responsabilização dos agentes
públicos por violações de Direitos

Humanos cometidas no período; a
revogação da Lei de Segurança
Nacional; a reformulação dos
concursos de ingresso nas Forças
Armadas e a inclusão de temas como
democracia e Direitos Humanos no
currículo das academias militares.
Para o advogado Pedro Dallari,
Coordenador da CNV, "A comissão
conclui que houve graves violações
de direitos humanos, que elas se
deram de maneira sistemática a partir
de uma política de Estado e que isto
configura crimes contra humanidade".
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a divulgação do relatório da CNV.
Nela, você pode se inteirar também
das 29 recomendações feitas pela
comissão.

Agendas 2015
chegam em breve
Se você ainda não adquiriu
uma agenda para 2015, aguarde um
pouco mais. A diretoria do SEEBPasso Fundo e Região já encomendou
as agendas para o próximo ano e
ainda nesta semana iniciará a entrega
das mesmas às associadas e
associados da entidade. A nova
agenda vai disponibilizar a íntegra da
Convenção Coletiva de Trabalho
2014/2015 da categoria bancária.
BANCO DO BRASIL - II

Cassi: Contraf pediu
reunião com o banco
Ainda no início do mês, a
Contraf-CUT protocolou ofício junto ao
Banco do Brasil no qual solicita uma
reunião para que o banco esclareça,
oficialmente, sua posição sobre
aumento da contribuição dos
associados à Cassi. Diversos
sindicatos
denunciaram
à
confederação que há boatos de que a
diretoria do BB estaria preparando um
aumento da contribuição dos
funcionários sem que a sua parte seja
também majorada.
A Contraf já se posicionou
contrariamente à medida do banco, até
porque estaria sendo preparada sem
qualquer discussão ou negociação com
os representantes dos trabalhadores.
Qualquer alteração no custeio da Cassi
exige a aprovação dos funcionários e
mudança no estatuto da caixa de
assistência média.
PIADINHA
Fui ao supermercado, vi uma moça
bonita e logo perguntei:
- Você vem sempre aqui?
Ela disse:
- Só às quartas e quando há rapazes
bonitos.
Eu todo feliz, perguntei:
- Você está dizendo que sou bonito?
Ela respondeu:
- Não. Hoje é quarta.

