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BANCO DO BRASIL - I
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Sobre a reestruturação

O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, por sua Comissão Eleitoral,
convoca todos os bancários e bancárias 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 19 de janeiro de 2017, em
primeira convocação às 17 horas e 30 minutos, e em segunda convocação,
às 18 horas, na sede do sindicato, situada à Rua General Osório, nº 1411,
Centro, para a discussão da seguinte pauta: 1) Esclarecimentos, retificação
sobre apontamentos feitos pelo Serviço de Registros de Títulos e
Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Passo
Fundo-RS, acerca do Edital de Convocação de Eleições e Ata Geral da
Eleição, que ocorreu nos dias 14,15 e 16 de junho de 2016, no tocante a
horário de abertura e de encerramento de urnas, coleta de votos das urnas
itinerantes, votos em separado e composição de mesas eleitorais das urnas
coletoras de voto. 2) Esclarecimentos, retificação sobre apontamentos feitos
pelo serviço de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Passo Fundo-RS, acerca da Ata de
Posse da Diretoria Colegiada, Conselho Fiscal e Diretoria de Extensão de
Base, que ocorreu no dia 01 de agosto de 2016, no tocante a divergências
no número do PIS/PASEP e estado civil de diretores(as) eleitos para o
triênio 2016/2019.
A Comissão Eleitoral

No dia 10/01, a CEBB realizou nova
reunião com o banco
Na terça-feira, 10, a Comissão
de Empresa dos Funcionários do
Banco do Brasil (CEBB) realizou nova
reunião com a diretoria do banco para
discutir a reestruturação. Os dirigentes
sindicais cobraram do banco garantias
aos funcionários de agências que
serão fechadas. A CEBB voltou a
cobrar o VCP Permanente aos
milhares que foram atingidos pelo corte
de cargos. Em resposta, os
representantes do BB afirmaram que
ainda não há definição tanto para o
VCP Permanente quanto para o VCP
para os caixas que foram cortados.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

O Bradesco U-Night sagrou-se campeão do 4º
Campeonato de Futebol Society dos Bancários

A equipe do Bradesco U-Night
é a grande campeã do 4º Campeonato
de Futebol Society dos Bancários. Na
final, realizada nos sábado, 14/01, o
Bradesco U-Night derrotou a Caixa
Econômica Federal pelo placar de
dois a zero. O terceiro lugar ficou com
o time do Banrisul que derrotou o do
Itaú por WO. O goleador do certame

foi o colega LUCAS, do Bradesco UNight. O colega Claudiomiro, da CEF,
foi o goleiro menos vazado e a equipe
mais disciplinada foi a do Banrisul. A
Secretaria de Formação, Cultura,
Esporte e Lazer do SEEBPasso Fundo
e Região cumprimenta os vencedores
pela conquista e parabeniza todas
demais equipes pela participação.

GOVERNO FEDERAL

O conteúdo e o invólucro

Nas próximas semanas, será
anunciado um acordo “salvador” entre
o Governo Temer e o governador do Rio
de Janeiro, Pezão. Este é o invólucro
com que é anunciado o acordo. Seu
conteúdo, porém, exibe uma grande
sacanagem para com o povo carioca.
À frente da sacanagem está o ministro
da Fazenda Henrique Meireles. O
maldito acordo prevê a redução da

jornada de trabalho e dos salários dos
funcionários públicos do Rio, aumento
da contribuição previdenciária, PDV,
privatização da Companhia Estadual
de Águas e Esgotos [Cedae], entre
outras maldades.
Se aprovado, esse acordo
“salvador” pode vir a ser aplicado em
outros Estados, inclusive no nosso. Por
isso, voltaremos ao assunto em breve.

BANCO DO BRASIL - II

Acerca da abertura do
TAO para Ascensão
Na reunião do dia 10, o BB
informou que a abertura do TAO para
Ascensão vai possibilitar a
concorrência à ascensão profissional
aos grupos priorizados no processo
de reestruturação. O banco garantiu
à CEBB que nesse TAO os
funcionários que tiveram seus cargos
cortados terão prioridade em qualquer
nomeação ou sequência de
nomeações em escada.
Após a reunião, Maria Cristina
Santos, representante da Fetrafi/RS
na CEBB afirmou: "esperamos que o
Banco do Brasil cumpra com o
acordado em mesa de negociação e
evite desvios durante esse processo
de ascensão especial que deverá
abarcar apenas as pessoas que
tiveram seus cargos suprimidos da
noite para o dia [...]".
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria
completa sobre a reunião do dia 10.
PIADINHA
O sujeito no psicólogo:
- Doutor, tenho tendências suicidas.
O que faço?
- Em primeiro lugar, pague a consulta!

