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SINDICATO

DIA DO TRABALHADOR

Assembleia de prestação de contas
acontece na segunda-feira, 04/05
Na próxima segunda-feira, 4
de maio, às 18 horas, o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
vai realizar a assembleia ordinária de

prestação de contas relativa ao ano
de 2014. A diretoria da entidade
convida bancárias e bancários a
participarem da assembleia.

BANCO DO BRASIL- I

Consulta sobre o Relatório Anual 2014
da Cassi vai até o dia 4 de maio
Começou na segunda-feira,
27, e prossegue até o dia 4 de maio, a
votação do Relatório Anual da Caixa de
Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil (Cassi). O Relatório
Anual 2014 expõe o balanço financeiro,
as realizações da entidade no período

e os pareceres do Conselho Fiscal e
de auditores externos. A Contraf-CUT
informa que o relatório foi enviado a
todos os participantes do Plano de
Associados pelo correio e que o
mesmo pode ser acessado também
no sítio www.cassi.com.br.

BANCO DO BRASIL - II

Contraf-CUT e CEBB orientam a
aprovação das contas da Cassi
A Contraf-CUT e a Comissão
de Empresa dos Funcionários do BB
(CEBB) orientam os associados da
Cassi a votarem pela aprovação das
contas expostas no Relatório Anual.
“Defendemos a aprovação do
Relatório Anual porque nossos
dirigentes eleitos, junto com os
indicados pelo banco, fizeram uma
gestão honesta e competente da
nossa Caixa”, diz Vagner Nascimento,

coordenador da CEBB. Esta gestão
"não pode ser confundida com o déficit
do Plano de Associados em 2014,
que é resultado de uma série de
fatores, como o aumento das
despesas assistenciais acima das
receitas, a inflação médica bastante
superior à inflação da economia como
um todo e a diminuição de entrada de
receitas com o fim do BET, ressalta
Nascimento.

BANRISUL

Sobre o descomissionamento e
desencarteiramento de GN’s e ON’s
SEEB-Passo Fundo pede reunião com a diretoria para tratar do assunto
Na segunda-feira, 27, o
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região encaminhou
correspondência ao Comando
Nacional dos Funcionários do
Banrisul. A missiva informa o
Comando
sobre
o
descomissionamento
e
o
desencarteiramento de um gerente e
um operador de negócios baseados
na Resolução 4801/2015 da diretoria

do banco. A carta informa também
que, para o final deste semestre já
está previsto que um número
considerável de GN’s e ON’s
perderão suas carteiras na rede de
agências .
Diante disso, o SEEB-PF pede
ao Comando que repasse as
informações aos demais Sindicatos do
Estado e agende reunião com a diretoria
do Banrisul para tratar da questão.

Ato Público em Porto
Alegre dia 1º de maio
A CUT, a CTB e a
Coordenação dos Movimentos
Sociais estão organizando um
grande Ato Público a ser realizado no
dia 1º de maio, às 14 horas, em Porto
Alegre. De Passo Fundo devem sair
vários ônibus para a capital. A diretoria
do Sindicato convida bancárias e
bancários a participarem do ato.
Participe. Vamos comemorar o Dia
do Trabalhador e protestar contra o
PL 4330.
DE OLHO NA MÍDIA

Zelotes: a RBS
“não sabia de nada”
Como divulgamos no C&N nº
3055, a Rede Brasil Sul de
Comunicação (RBS) foi flagrada no
esquema de corrupção descoberto pela
Operação Zelotes da Polícia Federal. O
esquema fazia sumir débitos tributários.
A primeira reação da RBS foi a de negar
a participação no mesmo. A seguir, já
reconhecendo “culpa no cartório”,
passou a afirmar que o problema fora
gerado por um escritório de advocacia.
Segundo o jornalista Altamiro
Borges, no início do mês o atual
presidente da Rede Brasil Sul de
Comunicação (RBS), Duda Sirotsky, fez
“um giro de emergência entre as filiais
da RBS para explicar o escândalo e
conter os danos à imagem da
empresa”. Ainda segundo Borges, após
explicar tudo, Sirotsky, teria unido as
duas mãos e exclamado: “Por favor,
acreditem: eu não sabia de nada” .
Já que a mídia hegemônica
“esqueceu” do assunto Zelotes, tivemos
que buscar informações nos meios
alternativos. Para ler mais, acesse http:/
/altamiroborges.blogspot.com.br, data
de 05-04-15.
PIADINHA
Devo tanto que, se eu chamar minha
mulher de bem, o banco vem toma ela
de mim.

