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BANCO DO BRASIL

SINDICATO - I

Dia Nacional de Luta marcou o início da
mobiização contra o desmonte do banco
Ontem, os funcionários do
Banco do Brasil em todo o país deram
início à mobilização permanente contra
o desmonte do banco. No Dia Nacional
de Luta contra a Reestruturação,
houve retardamento da abertura de
agências e até paralisações pelo dia
inteiro.
Em Passo Fundo, os
bancários [as] do BB também
aderiram ao dia de indignação e luta
contra o pacote de maldades da
Direção do Banco. As agências Bairro

Boqueirão, Bairro Vera Cruz e as duas
do prédio central só abriram ao público
às 12h. A agência São Cristóvão
paralisou as atividades até às 13h.
É pertinente reafirmarmos que
foi apenas o início do processo de
mobilização.
O conjunto dos
funcionários precisa avançar, seguir
em frente, com um plano de luta claro
e objetivo, com paralisações e atos,
para barrar o objetivo de fundo do
governo de Michel Temer que é a
privatização do BB.

GOVERNO FEDERAL - I

Trabalhadores e estudantes fizeram grande
mobilização em Brasília contra a PEC 55
Dezenas de milhares de
trabalhadores [as] das mais diversas
categorias convergiram a Brasília no
dia de ontem [29] para barrar a PEC
55 [congelamento dos gastos
públicos por 20 anos] que consta na
pauta de votação do Senado Federal.
A marcha sobre Brasília foi

coordenada por organizações
estudantis nacionais, Andes-SN,
Fasubra, Sinasefe e Centrais
Sindicais.
Em primeira votação, ocorrida
ontem mesmo, 61 senadores
votaram a favor da PEC 55 e 14
foram contrários.

GOVERNO FEDERAL - II

Mobilização popular foi reprimida ferozmente
pela polícia militar do Distrito Federal
Os nossos mui democráticos
senadores e o governo de Michel
Temer e não se fizeram de rogados.
Para tentar dissuadir estudantes,
trabalhadores, sem teto e membros
dos movimentos sociais e sindical de
participarem na manifestação pacífica

contra a PEC 55, apelaram para a
Polícia Militar do Distrito Federal. E a
repressão da polícia foi feroz.
Bombas de efeito moral, gás
lacrimogêneo e spray de pimenta,
além da cavalaria e de helicópteros
foram utilizados contra o povo.

GOVERNO FEDERAL - III

O que está em jogo com a PEC 55?
A
PEC
55
propõe
congelamento, por 20 anos, do
orçamento para serviços públicos, entre
eles saúde e educação, assim como
salários e carreira de servidores
públicos. A PEC 55 ainda estipula que
o salário mínimo não poderá ter reajuste
acima da inflação. Para termos ideia,
se o salário mínimo tivesse sido

corrigido apenas a partir da inflação,
desde 1998, seu valor hoje seria de
apenas R$ 400, e não os R$ 880 atuais.
Seguiremos abordando o
tema da PEC 55 nos próximos C&N.
Mesmo com a repressão da políticia
de Temer, o povo brasileiro não se
dobrará e continuará na luta contra sua
aprovação.

Reunião da Diretoria
acontece sábado, 03/12
A Diretoria Colegiada do SEEBPF realiza sua reunião ordinária do
mês de dezembro no próximo sábado,
03 de dezembro, às 9 horas. Todas
as diretoras e todos os diretores estão
convocados à participação.
SINDICATO - II

4º Campeonato de
Futebol Society
Sábado, 03/12, tem rodada
No sábado, 03/12, acontece a
3ª rodada do 4º Campeonato de
Futebol Society dos Bancários. Os
jogos serão os seguintes:
10h - CEF x Bradesco Lucas
11h50 - Bradesco U-Night x Banrisul
MOVIMENTO SINDICAL

Ocupar, resistir, lutar!
O mês de novembro foi
marcado por dois grandes dias de
greves, paralisações e atos pelo
Brasil afora. Além disso, tivemos as
ocupações
nas
escolas
secundaristas, universidades e
institutos federais que explodiram de
norte à sul do país. Ocupações que
vão continuar e até crescer.
Hoje, temos a importante tarefa
de organizar uma grande luta defensiva
que impeça a retirada de nossos
direitos mas que também avance em
questionar esse regime político, que
está podre e corrupto em sua
essência. Nenhum direito a menos!
PIADINHA
A mãe pergunta ao Joãozinho:
- Joãozinho, por que é que você já
não passa tempo com o seu amigo
Marco?
Joãozinho responde:
- Mãe, você gostaria de passar tempo
com alguém que fuma, bebe e fala
palavrões?
- Claro que não, Joãozinho!
- Pois é mãe, o Marco também não
gosta.

