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SINDICATO - I

Assembleia de Previsão Orçamentária será
realizada na próxima segunda-feira, 19/12

A Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
convoca bancárias e bancários
associados à entidade a participarem
da Assembleia de Previsão
Orçamentária para o ano de 2017
que realizar-se-á na próxima

segunda-feira, 19 de dezembro, às
17 horas e 30 minutos, em primeira
chamada, ou às 18 horas, em
segunda chamada, com qualquer
número de presentes, na sede do
sindicato situada à Rua General
Osório, nº 1411.

BANCO DO BRASIL - I

Vereadores aprovaram moção pelo não
fechamento da agência Bairro São Cristóvão
Como informamos no C&N
anterior, na semana passada a
diretoria do SEEB-Passo Fundo
solicitou à Câmara de Vereadores de
nossa cidade a tramitação de uma
moção pelo não fechamento da

agência Bairro São Cristóvão do
Banco do Brasil. Na segunda-feira,
12, a maioria dos vereadores aprovou
e assinou a moção. Este é mais um
trunfo na luta contra o fechamento de
agência.

BANCO DO BRASIL - II

CEBB pede que irregularidades no TAO
Especial sejam denunciadas aos sindicatos

Em reuniões com a diretoria
do Banco do Brasil, a Comissão de
Empresa dos Funcionários do banco
(CEBB) tem procurado minimizar os
impactos negativos que o processo de
reestruturação
trouxe
aos
trabalhadores e trabalhadoras. Ao
mesmo tempo, tem tentado fazer com
que o banco se comprometa em
garantir a realocação dos colegas
cujas agências serão fechadas e dos
que perderam seus cargos. Um dos
objetivos do TAO Especial é ordenar
essa realocação.
E a CEBB alerta para a
necessidade de que o TAO Especial
funcione de forma adequada,
garantindo a igualdade de condições
a todos. Em alguns locais, já surgiram
denúncias de que estão ocorrendo
desvios no processo de inscrições,
trazendo prejuízos a determinados.
Por conta disso, a Comissão de
Empresa solicita aos funcionários e
funcionárias do BB que denunciem
aos sindicatos qualquer irregularidade
que esteja acontecendo no processo

de concorrências à realocação. Os
casos denunciados serão levados ao
conhecimento dos negociadores do
banco. As denúncias podem ser feitas
pelos telefones ou pelo e-mail da nossa
entidade relacionados no cabeçalho do
informativo.
Importante. Como de praxe, a
diretoria do SEEB-Passo Fundo, para
evitar qualquer retaliação ao ou à colega
que fizer a denúncia, garantirá o sigilo
absoluto das informações repassadas.
Mesa Temática de Resolução de
Conflitos debateu o modelo digital na quarta-feira, 16, a Mesa Temática de
Resolução de Conflitos realizou sua
primeira reunião. A mesa é resultado
da Campanha Nacional deste ano
[greve de 31 dias] e está garantida no
Acordo Coletivo 2016/2018. Na pauta,
o BB Digital. Os representantes dos
funcionários questionaram o banco
quanto ao cronograma de implantação
e as condições de trabalho nessas
novas unidades. Na página do SEEBPF na Internet, pode ser lido um relato
dessa reunião.

SINDICATO - II

Agendas 2017 estão
sendo entregues

A Diretoria do SEEB-Passo
Fundo informa às associadas e
associados à entidade que as agendas
2017 já estão sendo entregues. Nesta
semana será concluída a entrega na
cidade e, na próxima, as agendas
serão levadas às demais agências da
base territorial do Sindicato.
GOVERNO FEDERAL

PEC 55 foi aprovada
no Senado Federal

Conforme a vontade do
governo golpista de Michel Temer, a
Proposta de Emenda à Constituição
nº 55 foi aprovada no Senado Federal
na terça-feira, 13. Votaram contra os
interesses e as necessidades da
grande maioria do povo brasileiro 55
senadores; 16 disseram não à PEC
55.
Esta PEC impõe o
congelamento, por 20 anos, dos
gastos do governo federal em saúde
e educação e políticas públicas em
geral, inclusive os salários dos
servidores. O orçamento para essas
áreas será majorado apenas pelo
índice de inflação.

PRIVATIZAÇÃO

PEC 55 vai abrir espaço
ao lucro privado
A PEC 55 nada tem a ver com
as dificuldades financeiras do Estado
brasileiro. Com ela, o governo golpista
de MichelTemer quer inviabilizar e
sucatear a educação e a saúde
públicas, com o fim de abrir espaços
para que o capital privado engorde
ainda mais os seus lucros oferecendo
esses serviços.

PIADINHA
Uma morena e uma loira estavam
passeando e a morena disse:
- Veja, um passarinho morto!
A loira olhou pra cima e perguntou:
- Onde?

