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SANTANDER

Assembleia na quarta-feira, 30/11, delibera
sobre a assinatura do novo acordo aditivo

Na quarta-feira, 30/11, às 18h,
em primeira convocação, ou às 19h,
em segunda e última convocação, o
SEEB-Passo Fundo e Região
realizará uma assembleia com as
funcionárias e funcionários do
Santander. Na pauta, a deliberação
sobre os seguintes acordos a serem
assinados com o banco:
1-Acordo Coletivo de Trabalho com
cláusulas gerais com vigência de 01/
09/2016 a 31/08/2018;
2-Acordo Coletivo de Trabalho para
estabelecer o Programa de

Participação nos Resultados
Santander (PPRS) com vigência de
01/01/2016 a 31/12/2017;
3-Termo
de
Compromisso
BANESPREV 2016/2018;
4-Termo de Compromisso CABESP
2016/2018.
O edital de convocação da
assembleia foi publicado pela
Federação dos Trabalhadores e
Tabalhadoras em Instituições
Financeiras do Rio Grande do Sul
[Fetrafi-RS] no jornal Correio do Povo
de sexta-feira, 25 de novembro.

BANCO DO BRASIL - I

CEBB chama Dia Nacional de Luta para
amanhã, em protesto contra a reestruturação
A Comissão de Empresa dos
Funcionários do Banco do Banco do
Brasil [CEBB] está convocando
trabalhadoras e trabalhadores do BB
para a realização de um Dia Nacional
de Luta amanhã, 29. Nesse dia,
deverão ser realizadas paralisações
de uma ou duas horas ou até mesmo
pelo dia inteiro, em protesto contra a
reestruturação implementada pela
diretoria do banco.
O fechamento de agências e de
postos de trabalho e o corte de

comissões trarão impactos em todas
as áreas do BB e a todos os
funcionários, indistintamente. Por isso,
a CEBB chama o conjunto de
trabalhadores a aderirem ao dia de luta.
Ademais, é preciso que esse
dia de luta represente apenas o início
de um processo de mobilização dos
funcionários do BB. Esse processo
deve ser permanente e crescente,
uma vez que o objetivo do governo de
Michel Temer é conduzir o BB para a
privatização.

BANCO DO BRASIL - II

Contraf solicitou a postergação
do início do TAO especial

Na quinta-feira, 24, a ContrafCUT enviou ofício à diretoria do Banco
do Brasil em que solicitava a
postergação do início do TAO Especial.
O TAO Especial foi criado para a
inscrição e a seleção aos cargos
vagos em função de aposentadoria e
para a realocação de funcionários
cujas comissões forem extintas ou
reduzidas em virtude do fechamento
de agências e outros órgãos. O
sistema deveria entrar em
funcionamento no dia 1º de dezembro.

Em atendimento ao pleito da
Contraf, a diretoria do BB divulgou, na
sexta-feira, 25, as novas datas para o
início das inscrições. No TAO
Especial, começam dia 12/12. No
Sistema de Remoção Automática
[SACR], uma semana depois, dia 19.
Para a CEBB, ao serem
remarcadas para após o fim do prazo
de adesão ao plano de aposentadoria,
as novas datas ajudarão os
funcionários a terem um quadro mais
real das concorrências aos cargos.

PRIVATIZAÇÃO

José Serra quer doar
patrimônio do povo

Na semana passada, o ministro
das Relações Exteriores de Michel
Temer, viajou à Espanha. Serra foi
oferecer ao governo espanhol e a
“investidores” 34 projetos do Programa
de Parcerias de Investimento [PPI].
Detalhe: representantes do BNDES
estavam na comitiva de Serra. É que a
parceria vai seguir a velha receita já
conhecida nas privatizações feitas por
FHC: o banco público financia a entrega
do patrimônio pertencente ao povo.
SINDICATO

Diretoria tem reunião
no sábado, 03/12

A reunião ordinária do mês de
dezembro, da Diretoria Colegiada do
SEEB-PF, será realizada no sábado,
03 de dezembro, às 9 horas. Na
pauta, a conjuntura econômica e
política do país - os ataques do
governo Temer aos bancos públicos
federais e aos direitos dos
trabalhadores e do povo brasileiro e
os do governo Sartori o povo gaúcho.
Todos os diretores e todas as diretoras
estão convocados à participação.
SINDICATO

4º Campeonato de
Futebol Society

No sábado, 26, aconteceu a 2ª
rodada da segunda fase do 4º
Campeonato de Futebol Society dos
Bancários. A seguir, os resultados:
Itaú 20 x 2 Bradesco Lucas
Santander 4 x 2 Banrisul
PIADINHA
Um urso e um coelho estavam
cagando no mato. O urso virou pro
coelho e disse:
- Me diz uma coisa, coelhinho: a
merda nunca gruda no seu pêlo?
- Nunquinha! - respondeu o coelho.
Então, o urso agarrou o coelho e o
usou para limpar a bunda.

