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Feliz Natal!!!
A

Diretoria do Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região deseja
a bancárias e bancários um Natal
de muita paz e alegria.

BANCO DO BRASIL - I

Em audiência no MPT no dia 19, banco prestou
esclarecimentos sobre a reestruturação
Na segunda-feira, 19, o Banco
do Brasil foi chamado a comparecer
a uma audiência de mediação no
Ministério Público do Trabalho em
Brasília. Estiveram presentes
representantes da diretoria do BB.
Pela Contraf, participaram da
audiência, o secretário-geral da
Confederação, Carlos Souza, e a
assessora jurídica da entidade,
Renata Cabral.
Em defesa do Banco do Brasil
público - Carlos Souza enfatizou que
a reestruturação faz parte de um
projeto de desmonte do banco,
implementado pelo governo de Michel
Temer, visando a privatização.

Conforme ele, nesta esteira vêm
também a Petrobras e a Caixa
Econômica Federal. “Tivemos a
oportunidade de dividir com o
Ministério Público do Trabalho as
preocupações com o conjunto do
funcionalismo do banco, dos ataques
que estão sendo recebidos, além da
preocupação quanto à própria defesa
do banco enquanto empresa pública.
Do seu importante papel de
desenvolvimento e de fomento, da
sua importância na agricultura
nacional, nos programas sociais, e da
sua inserção nas comunidades e
municípios pequenos”, afirmou o
secretário-geral, após a audiência.

BANCO DO BRASIL - II

Na audiência no MPT, banco foi questionado
por conta da falta de isonomia de direitos

Na audiência do dia 19, o
representante da Contraf-CUT, Carlos
Souza, levantou a questão da isonomia
de direitos: “Como os dirigentes
executivos do banco, que passam pela
reestruturação, têm doze meses de
salários garantidos através do VCP e
os outros comissionados apenas
quatro meses, e pior ainda, o porquê
dos caixas que não têm direitos nem
a esses quatro meses?”.
A crítica foi muito bem recebida
pelos promotores do MPT, que fizeram
ver ao banco que questões como estas
precisam de respostas. Em virtude da
falta de transparência e de critérios
objetivos na realocação dos
funcionários
afetados
pela
reestruturação, o MPT marcou nova

audiência para 07 de fevereiro. Os
representantes do BB ficaram de levar
à diretoria do banco as propostas
abaixo. Segundo a Contraf, são
basicamente as mesmas já feitas pela
Comissão de Empresa (CEBB):
a) Extensão da VCP para os caixas;
b) Pagamento da VCP para todos os
afetados pelo prazo de doze meses;
c) A criação de uma comissão com os
Sindicatos
para
que
seja
acompanhado o processo de
recolocação dos excedentes;
d) Incorporação da comissão para
aqueles com dez anos ou mais de
exercício da função comissionada.
Na página do SEEB-PF na
Internet, você encontra um relato
completo sobre a audiência.

PRIVATIZAÇÃO

Temer que doar R$ 100
bilhões para as teles
No sítio www.viomundo.com.br,
a jornalista Conceição Lemes
denuncia: “O Palácio do Planalto já
havia agendado uma grande cerimônia
para a entrega do presente de Natal
jamais visto no planeta em tempo
algum: a “doação” R$100 bilhões às
operadoras de telefonia que atuam no
Brasil - as famosas teles. Seria no
decorrer desta semana”. Segundo
Conceição, comandada pelo governo
de Michel Temer e altamente lesiva ao
povo brasileiro, a negociata só não foi
concretizada porque “um mandado de
segurança ajuizado no Supremo
Tribunal Federal (STF) na terça-feira
(20/12) pode colocar fim à aprovação
imediata do projeto de lei, que altera a
Lei Geral de Telecomunicações”. O
mandado foi ajuizado por 13
senadores.
No próximo Curtas e Novas,
traremos outras informações sobre
mais esta negociata de Temer.
DE OLHO NA MÍDIA

Negociata de Temer
não foi divulgada

Obstinada em divulgar casos
de corrupção - apenas alguns casos,
na verdade - a mídia hegemônica nada
informou sobre mais esta negociata do
governo de Michel Temer. Foi preciso
recorrermos à mídia alternativa para
trazermos esta informação. Por que
a grande mídia se recusa a divulgar
algo de tamanha gravidade?
PIADINHA
Véspera do Natal e o irmãozinho
conversa com a irmãzinha.
— Eu pedi uma bicicleta. E você? O
que você pediu a Papai Noel? —
pergunta o menino.
— Pedi um ob.
— Ob? O que é isso?
— Sei não. Só sei que com ele eu vou
andar de esqui, passear de lancha,
nadar, jogar tênis.

