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EDITAL DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA ESPECÍFICA
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 90.785.023.0001-41, Registro Sindical nº
9140001788695-0, por sua diretoria colegiada, convoca todos os
empregados bancários, associados ou não, que prestam serviços no
Banco Bradesco S/A , na base territorial deste sindicato para para a
assembleia extraordinária especíﬁ ca que se realizará no dia 19 de
maio de 2017, às 17h30, em primeira convocação, e às 18 em segunda convocação, no endereço sito à rua General Osório, 1411, para
discussão e deliberação acerca da seguinte pauta: 1 - aprovação do
Acordo Coletivo de Trabalho sobre Sistema Alternativo de Controle
de Jornada de Trabalho, com vigência compreendida no período de
11/04/2017 a 10/04/2019; 2- Acordo Coletivo de Trabalho referente as
áreas de Análise de Crédito, de Atendimento e de Suporte do Banco
Bradesco Financiamentos, com vigência compreendida no período de
11/04/2017 a 10/04/2019; e Acordo Coletivo de Trabalho referente ao
Programa de Capacitação Designado CIPA, com vigência compreendida no período de dois anos iniciando-se em dezembro de 2016 até
dezembro de 2018, a serem celebrados com o Banco Bradesco.
SINDICATO

Assembleia de prestação de contas
acontece na segunda-feira, 22/05
Será realizada na próxima
segunda-feira [22], às 18 h, na
sede do Sindicato, a Assembléia
Geral Ordinária de prestação de
contas relativa ao ano de 2016.
Conforme determina o artigo 24

do Estatuto Social do Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo
e Região, a prestação de contas
da entidade deve ser realizada
todo ano, “impreterivelmente até
o mês de junho”.

BANCO DO BRASIL

Governo Temer deu mais um passo
rumo à privatização do banco
Uma decisão preocupante
sinaliza mais um passo dado no
processo de privatização do Banco
do Brasil pretendida pelo governo
usurpador de Michel Temer.
Na sexta-feira [5], a Secretaria do Tesouro Nacional anunciou
a decisão de vender as ações do
banco detidas pelo Fundo Fiscal
de Investimentos e Estabilização
(FFIE), o Fundo Soberano. A previsão é de que a operação seja
concluída no prazo de 24 meses.
Com isso, a participação da União
no controle acionário do Banco do
Brasil cairá para 50,7% do capital
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votante. No ano passado, a União
perdeu mais 3% do controle do
banco. As ações, que foram usadas
para capitalizar o Fundo Garantidor
da Construção Naval (FGCN), tiveram de ser entregues aos credores
da Sete Brasil, fornecedora de sondas da Petrobras que entrou em
recuperação judicial. Esses credores tinham operações cobertas
pelo fundo naval. Some-se a isso
o catastróﬁco resultado da reestruturação feita pela tróica Temer-Meireles-Cafarelli no BB e não teremos
mais dúvidas sobre as intenções do
governo para com o banco.
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GOVERNO FEDERAL

Temer fez mais
uma doação
O governo golpista de Michel Temer acaba de perpetrar mais
uma doação do patrimônio pertencente ao povo brasileiro. A Federação Única dos Petroleiros [FUP]
denunciou que, no dia 10 de maio,
Pedro Parente, atual presidente da
Petrobras, realizou, na surdina, um
leilão para vender, a preços irrisórios, seis sondas da empresa. “As
sondas P-59 e P-60 são as mais
novas e também as mais valiosas.
No entanto, receberam ofertas que
não cobrem sequer 10% do que foi
investido pela Petrobras na construção das unidades”, diz a FUP.
Para ler mais, acesse o sítio
www.viomundo.com.br, data de
12/05, sessão Denúncias.
REFORMA TRABALHISTA

Ataques aos direitos
dos trabalhadores
A Reforma Trabalhista
aprovada na Câmara dos Deputados altera mais de 100 artigos
e 200 dispositivos da CLT. Sob o
pretexto da modernização das relações de trabalho, todas as exigências do empresariado foram
contempladas pela maioria dos deputados. O texto aprovado aguarda
a apreciação pelo Senado Federal.
Nos próximos C&N, publicaremos
os principais ataques aos direitos
dos trabalhadores.
PIADINHA
Chega um desses playboys da cidade grande, todo cheio de graça,
num curral de hotel fazenda, senta
com um banquinho e começa a falar com o bicho:
- Oi, eu sou o Juninho, e tenho
uma surpresa pra você: hoje,
quem vai tirar seu leite sou eu!
O animal responde:
- Oi, muito prazer, eu sou o boi!

