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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, por sua Comissão
Eleitoral, convoca todos os bancários das cidades de Passo Fundo,
Lagoa Vermelha, Tapejara, Sananduva, Ibiraiaras, Sertão, Água
Santa, Ibiaçá, David Canabarro, Ciríaco, Ernestina, Charrua,
Caseiros, Coxilha, Gentil, Mato Castelhano, Muliterno e Santo
Expedito do Sul para a Assembleia Geral Extraordinária que será
realizada no dia 1º de agosto de 2016, em primeira convocação às
17:30 horas e em segunda convocação às 18 horas, na sede do
sindicato, situada à Rua General Osório, nº 1411, Centro, para a
discussão da seguinte ordem do dia: 1) Posse da nova Diretoria
Colegiada, do Conselho Fiscal e da Diretoria de Extensão de Base
do SEEB-Passo Fundo e Região para o triênio 2016/2019.
A Comissão Eleitoral

BANCO DO BRASIL - I

Mesa de Negociações da Cassi voltou a se
reunir na segunda-feira, 18

A Mesa de Negociações que
debate medidas para garantir a
sustentabilidade da Cassi voltou a se
reunir na segunda-feira da semana
passada, 18. Visando evitar cortes
de benefícios e nos atendimentos, as
entidades representativas do
funcionalismo cobraram do Banco do
Brasil o andamento das ações
reestruturantes e das emergenciais
de reforço do caixa do plano de saúde.

Para o reforço do caixa, os
representantes dos associados
propuseram a antecipação do SiBET.
Estes recursos, provindos da
contribuição patronal e pessoal, serão
destinados a partir do resgate do
saldo do BET na Previ. Uma vez
mais, as entidades cobraram que
sejam feitas contribuições para a
Cassi sobre os acordos judiciais e
extrajudiciais trabalhistas.

BANCO DO BRASIL - II

Cassi: entidades reafirmaram os princípios
que norteiam as negociações

Na retomada das reuniões da
Mesa de Negociações da Cassi, as
entidades que representam os
associados fizeram questão de
reafirmar os princípios norteadores e
os consensos construídos ao longo
das discussões:
- Manutenção da solidariedade;
- Investimento no Modelo de Atenção
Integral à Saúde através da Estratégia
Saúde da Família;
- Garantia de atendimento para ativos,
aposentados, dependentes e
pensionistas;
- Corresponsabilidade entre BB e
associados.

Em
resposta
aos
questionamentos e propostas das
entidades dos funcionários, o BB
afirmou:
- a antecipação das contribuições
relativas ao 13º, sugerida pela Mesa,
é a única que foi possível efetivar até
o momento;
- as propostas emergenciais serão
analisadas em conjunto com a
diretoria da Cassi.
As entidades cobraram ainda
uma periodicidade menor para a
realização das reuniões. Assim, a
próxima já foi marcada para o dia 1º
de agosto.

SANTANDER

Sobre a reunião com
a diretoria do banco

No dia 15 de julho, dirigentes
sindicais de todo o Estado estiveram
reunidos em Porto Alegre com
representantes da diretoria do
Santander. A reunião foi promovida pela
Fetrafi-RS com o objetivo de esclarecer
os efeitos práticos do projeto Derivação
sobre os funcionários do banco.
O projeto praticamente extingue
a área operacional de algumas
agências. Nessas agências, os caixas
serão realocados por um determinado
período na função chamada pelo banco
de “agente comercial”. Será uma
função intermediária entre as áreas
operacional e comercial em que o
funcionário atuará como caixa apenas
alguns dias do mês. Após, sua atuação
se dará na área comercial. Ao serem
questionados pelos dirigentes sindicais,
os representantes do Santander
garantiram que a gratificação de caixa
será mantida em sua integralidade,
independentemente da quantidade de
dias em que a função for exercida.
Projeto gerou muitas dúvidas - O
Derivação já foi implantado em Pelotas
e em algumas agências de São Paulo
e de Minas Gerais. Conforme o SEEBPelotas, o projeto gerou muitas dúvidas
entre os funcionários do banco espanhol
além de limitação no atendimento. Ná
incerteza quanto à manutenção dos
postos de trabalho na função caixa. Os
representantes do banco afirmaram
que as transações com papel vão
desaparecer e as de caixa têm
diminuído de 10% a 12% ao ano. Para
eles, embora a tecnologia avance nas
áreas operacionais, ainda permanecerá
a necessidade de atendimento.
Os diretores Dário Delavy e
Júlio Montenegro participaram da
reunião com o Santander em POA.
PIADINHA
Alô! Vocês trabalham com roupas?
- Não!
- Rá, Rá, Rá, Rá......., então ceis
trabalha pelado

