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EDITAL

Movimento dos empregados
Eleição Delegado
Banrisul
continua o debate sobre o novo PCC Sindical
Faço saber aos interessados,

No próximo dia 11 de março, em
São Paulo (SP), a Comissão Executiva
dos Empregados (CEE/Caixa) e os
membros do Grupo de Trabalho do
Novo PCC voltarão a reunir-se para
prosseguir com o debate sobre a
proposta do Plano de Cargos
Comissionados
(PCC).
A elaboração de uma proposta de
PCC precisa ser enfrentada com a mais
ampla participação dos empregados.
Sugestões devem ser encaminhadas
para comissaopcccaixa@fenae.org.br,
pois servirão de subsídios para um
modelo de PCC que contemple todos

os segmentos. A formulação de
proposta para o novo PCC é uma
conquista da campanha salarial de
2008, que prevê a conclusão dessa
proposta até 30 de junho, e implantação
até 31 de dezembro deste ano.
Antes disso, porém, todas as
propostas referentes ao tema serão
submetidas ao 25º Congresso Nacional
dos Empregados da Caixa (Conecef),
agendado para o período de 23 a 25
de abril, em Brasília. Em seguida, os
representantes dos trabalhadores
iniciam o processo de negociação com
empresa.

SEDE NOVA

Grande festa de inauguração da
nova sede do teu Sindicato
No próximo dia 20, sexta-feira
acontece a inauguração das obras da
nova sede dos bancários e bancárias
de Passo Fundo e Região. Uma obra
feita com a luta e esforço de cada bancário e bancária, que merece mais do
que ninguém uma sede nova, limpa e
que seja do tamanho desta categoria.
Por isso esta festa tem que ser
histórica, com a presença de todos os

bancários e bancárias de nossa região, então você já sabe, não pode
faltar.
A festa será no dia 20 de março
às 18 horas na nova sede. Os convites
já estão sendo entregues pelos
diretores do Sindicato. Mas não
esqueça, tem que confirmar presença
até o dia 16 para que a festa seja bem
organizada.

SINDICATO

Local de Referência para o
Movimento em Passo Fundo
Em 1943 os bancários de Passo
Fundo constituíram o seu Sindicato, no
início da década de 80 os bancários
compraram o terreno e a casa que até
no final de 2008 foi a sede do Sindicato
de Passo Fundo e Região.
Um local que serviu sempre de
referência
para
a
luta
dos
trabalhadores, seja para organizar as
lutas dos bancários, para as
assembléias de campanha salarial,
para plenárias de todos os
trabalhadores. Foi neste local que

todas as greves da categoria foram
organizadas, aqui se construiu as
greves gerais dos trabalhadores,
nesta sede que foi formatada as
campanhas contra os gerentes
sacanas, contra a hora-extra não
paga, campanhas contra o assédio
moral, pela preservação da saúde dos
bancários, entre tantas outras lutas.
Este local continuará a fazer
história em nossa cidade, mas com
certeza com mais conforto aos
trabalhadores.

funcionários/as do BANRISUL e
associados/as do SINDICATO DOS
EMPREGADOS
EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
DE PASSO FUNDO E REGIÃO, que
nos dias 26 e 27 de março de 2009
será realizada ELEIÇÃO PARA
DELEGADO/A
SINDICAL
DO
BANRISUL, com atuação na(s)
Agências Passo Fundo centro,
General Neto, Avenida Brasil, São
Cristóvão, Ernestina, Sertão, Tapejara,
Sananduva,
Lagoa
Vermelha,
Ibiraiaras, David Canabarro e Ciríaco,
ficando, a partir 01/03/2009, aberto o
prazo para inscrições de candidaturas,
sendo que para a base deste
Sindicato poderão ser eleitos 02 (dois)
Delegados/as.
Os pedidos de inscrições
poderão ser feitos até o dia 20 de
março, na Secretaria do Sindicato, que
funcionará nos dias úteis no período
das 09h00min às 18h00min.
A eleição se dará diretamente nos
locais de trabalho nas datas aqui
mencionadas.
Passo Fundo, 01 de março de 2009.
CRISE FINANCEIRA

Há 142 anos atrás
O pensamento do dia em 1867
“Os donos do capital vão
estimular a classe trabalhadora a
comprar bens caros, casas e
tecnologia, fazendo-os dever cada
vez mais, até que se torne
insuportável. O débito não pago
levará os bancos à falência, que terão
que ser nacionalizados pelo Estado.”
Karl Marx, in Das Kapital, 1867
PIADINHA
-Cão bravo perdido. A quem achar,
sinceras desculpas!
-Troca-se pitbull por prótese de mão!
-Se você está se sentindo sozinho,
abandonado, achando que ninguém
liga para você, atrase suas contas!

