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BANCO DO BRASIL

cias, aumento de tarifas;
G2 - Digitalização: O Banco do
futuro e a precarização do emprego;
G3 - Emprego, Carreira e Igualdade de oportunidades;
G4 - Terceirização, Pejotização e
Impactos no BB.
A diretora Catia Britto representou o SEEB-Passo Fundo
em São Paulo.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

33º Conecef aconteceu em São Paulo,
de 30/05 a 02 de julho
O 33º Congresso Nacional
dos Funcionários da Caixa Econômica Federal (Conecef) também
foi realizado no ﬁnal de semana,
dias 30/05 e 01 e 02 de julho em
São Paulo. Ao todo, 316 delegados participaram do encontro,
sendo 165 homens e 151 mulheres, que se dividiram nos seguintes grupos, para o debate da temática do congresso:

Grupo 1 - Saúde Caixa/Saúde e
condições de trabalho;
Grupo 2 - Funcef, aposentados e
Previdência;
Grupo 3 - Reestruturação, reforma
trabalhista e terceirização;
Grupo 4 - Defesa da Caixa e defesa dos bancos públicos.
A delegada sindical Daniela Idiart representou o SEEB-PF
no 33º Conecef.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Lançada a Frente Parlamentar Mista em
Defesa dos Bancos Públicos
No sábado, 01 de julho,
pela manhã, as delegadas e delegados aos congressos nacionais
do BB e da CEF participaram do
lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Bancos
Públicos. Estiveram presentes o
senador Lindbergh Farias (PT) e
os deputados federais Ivan Valente
(PSOL), Orlando Silva (PCdoB) e
Paulo Teixeira (PT).
O deputado Ivan Valente
(PSOL) aﬁrmou: “Este evento não
é para discutir o imediato, é para
discutir o futuro, organizar o enfrentamento e analisar como tudo isso
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MOVIMENTO SINDICAL

28º Congresso Nacional foi realizado
no ﬁnal de semana em São Paulo
O 28º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do
Brasil (CNFBB) foi realizado em
São Paulo no ﬁnal de semana,
dias 30/05 e 01 e 02 de julho. Os
309 participantes, 160 homens e
149 mulheres, se dividiram em
grupos para o debate dos temas
em discussão no congresso:
G1 - Desmonte do BB: Análise
do balanço, fechamento de agên-
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que vivemos vai inﬂuenciar no nosso futuro. Esse momento é de discutir grandes questões. Esta frente
parlamentar que vocês estão ajudando a criar, só existe de fato se
todos os movimentos populares e a
sociedade civil passar a entender o
papel dos bancos públicos. Os bancos públicos são para fomento, são
para ajudar na habitação, na educação. O banco público é para servir
ao povo e não ao grande Capital.”
Ao longo dos próximos C&N
traremos as resoluções principais
dos congressos dos funcionários do
BB e da CEF.

Categoria segue
com os debates
Conferência Estadual acontece
no sábado, dia 08 de julho
Realizados os encontros
estaduais e nacionais dos bancos
privados e públicos (faltam apenas os do Banrisul), a categoria
bancária segue debatendo suas
questões especíﬁcas. A Conferência Estadual dos Bancários de
2017 será realizada no sábado, 08
de julho, em Porto Alegre, na sede
da Fetraﬁ-RS. O Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região vai garantir a infra estrutura
necessária (transporte e alimentação) às bancárias e bancários de
sua base territorial que estiverem
interessados em participar dos debates em POA.
DIREITOS TRABALHISTAS

Participe da luta:
utilize o Na Pressão
Como já divulgado, no dia
22 de junho, a CUT lançou o sítio
Na Pressão. Por meio dele, trabalhadoras e trabalhadores têm
acesso a contatos de deputados e
senadores e ministros do governo
golpista de Michel Temer. Todos
envolvidos com os projetos que
atacam diretamente os direitos
trabalhistas e a aposentadoria.
Participe da luta do povo
brasileiro e faça pressão sobre o
governo e o Congresso Nacional.
Acesse https://napressao.org.br/.
PIADINHA
A ﬁm de catequizar mais alguns
ﬁéis para a sua paroquia, o padre
colocou um cartaz diante da porta
da igreja: “Se você esta cansado
de pecar, entre!” Ao que alguém
escreveu embaixo: “Mas, se ainda não estiver, me ligue, Cristina:
245-9090.”

