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MOVIMENTO SINDICAL

SINDICATO - I

Rede Sim: os
17ª Conferência Nacional dos Bancários
postos conveniados
começa amanhã, em São Paulo
A 17ª Conferência Nacional
dos Bancários começa amanhã e se
estende até o domingo, 02 de agosto.
A conferência vai definir a pauta de
reivindicações da categoria bancária
a ser negociada com a Fenaban na
Campanha Nacional deste ano. A

diretora Rúbia Moraes dos Santos e
os diretores Carlos Henrique
Niederauer, Dário Sidnei Delavy e
Setembrino Dal Bosco representam
o Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região no encontro que será
realizado em São Paulo.

BANCO DO BRASIL - I

Mesa específica sobre a Cassi
esteve reunida no dia 24

A mesa específica sobre a
Cassi realizou nova reunião na
sexta-feira, 24. Ao começar a
reunião, a Contraf-CUT e demais
entidades que negociam com a
diretoria do Banco do Brasil fizeram
questão de ressaltar os consensos
já firmados entre os associados e o

banco.
Há três questões
fundamentais
entre
esses
consensos: necessidade da
implementação, à plenitude, do
Modelo de Atenção Integral a Saúde,
a manutenção da solidariedade e da
garantia dos atuais direitos de ativos
e aposentados.

SINDICATO - II

BANCO DO BRASIL - II

Banco diz que não deixará
aposentados ao desamparo

Quanto à garantia dos direitos
dos aposentados, as entidades
afirmaram que persistem muitas
dúvidas relativas à proposta de
repasse para a Cassi da provisão para
o pós laboral existente no balanço do
banco. Boa parte dos associados
acredita que isso equivalerá ao
rompimento dessa garantia.
Em resposta, o diretor do BB,
Carlos Neri, afirmou que o banco não
tem qualquer intenção de deixar os

aposentados ao desamparo. Neri
assegurou ainda que o BB concorda
em inserir o compromisso com os
inativos no estatuto da Cassi. O
diretor ainda assumiu o compromisso
de elaborar a redação dos artigos
para o estatuto e apresentá-los na
próxima reunião para a avaliação das
duas partes.
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a negociação do dia 29.

ITAÚ

Na Bahia, banco não contratou mais
funcionários e agência foi paralisada

Na terça-feira, 28, a agência do
Itaú da Avenida Presidente Dutra, em
Feira de Santana (BA), foi paralisada
durante todo o dia. O motivo da
paralisação: a falta de funcionários e a
inação da diretoria do banco, que não
contratou mais trabalhadores para

O SEEB-Passo Fundo e
Região mantém convênio com a Rede
Sim de postos de combustíveis. Na
cidade de Passo Fundo, os postos
conveniados são:
Posto Boqueirão - Avenida Brasil
Oeste, 3438 – Boqueirão;
Posto Centro - Rua Fagundes dos
Reis, 125;
Posto Praça Itália - Rua Teixeira
Soares, 26;
Posto SIM 285 - Rodovia BR 285, s/
nº, Km 297 - Bairro José Alexandre
Zachia;
Posto Vergueiro - Rua Fagundes
dos Reis, 1097.
Para consultar em quais
cidades estão localizados os mais de
100 postos conveniados, acesse http:/
/www.simrede.com.br/postos.

resolver as deficiências da agência
denunciadas pelos clientes e
bancários. O SEEB-Feira de Santana
fez diversas solicitações para que
fossem contratados mais funcionários,
mas a diretoria do Itaú não tomou
providências.

Rede Sim: os
benefícios do convênio
O convênio com a Rede Sim
garante a bancárias e bancários
associados à entidade, e seus
dependentes, os seguintes preços
para os combustíveis:
Gasolina comum: R$ 3,28
Gasolina aditivada: R$ 3,31
Diesel comum: R$ 2,65
Diesel S10: R$ 2,86
Para garantir esses descontos,
basta apresentar um documento de
identidade ao frentista e solicitar que a
nota seja emitida no cadastro de nº
51451 ou em nome do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo.

PIADINHA
O português foi ao médico tomar uma
injeção. Chegando lá ele perguntou:
— Vai doer doutor?
E o médico respondeu:
— Agora vai doer um pouco, mas mais
tarde não.
Contente, o português então responde:
— Então eu volto mais tarde.

