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SINDICATO - I

Sobre a reunião da Diretoria Colegiada
No sábado, 9, foi realizada mais
uma reunião ordinária da Diretoria
Colegiada do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região. A pauta estabelecida foi a seguinte:
1 - Discussão política - texto base:
Emprego Público no Brasil: Comparação Internacional e Evolução do

Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada);
2 - Relato sobre a situação do diretor
Antônio C N Maciel (Tonico);
3 - A implantação da USO pelo Banco
do Brasil em Passo Fundo;
4 - Revisão do Planejamento Estratégico;

SINDICATO - II

As deliberações da reunião

As principais deliberações da
reunião foram as seguintes:
Cada diretor deverá divulgar e
debater com os demais bancários, o
tema debatido na Discussão Política.
Foi proposta também a realização de
uma palestra/debate sobre o tema.
Sobre a implantação da USO
(Unidade de Suporte Operacional)
pelo BB, o Sindicato deverá ficar atento a qualquer irregularidade cometida

pelo banco em relação à jornada e
condições de trabalho dos bancários
envolvidos.
Quanto ao Planejamento, foram
feitas deliberações relativas à Saúde
e à Lei das Filas. Foi decidido que a
Secretaria de Saúde, juntamente com
o diretor Carlos H Niederauer, fará reuniões visando a implementação do
GAS (Grupo de Ação Solidária) pelo
Sindicato.

SINDICATO - III

Impulsionar alterações na Lei das Filas
Faz quase um ano que foi realizada, na Câmara de Vereadores, a audiência pública sobre o atendimento
nas agências bancárias de Passo
Fundo. Naquela oportunidade, o Sindicato propôs alterações na chamada Lei das Filas. Assim, na reunião
de sábado, os diretores decidiram que
é preciso impulsionar as alterações.
Os diretores Marco Moretto e
Dávio Delavy, juntamente com o diretor Carlos J Marcos deverão, nesta

semana, entrar em contato com a
Câmara de Vereadores para verificar
o andamento do projeto que altera a
referida lei em nossa cidade.
Os diretores também deverão
discutir com os vereadores o projeto
que prevê a instalação de vidros blindados nas agências bancárias de
Passo Fundo. O Sindicato vai propor
que o projeto obrigue também a instalação das portas de segurança na
entrada das agências.

SINDICATO - IV

Os diretores presentes na reunião

Na reunião ordinária da Diretoria
Colegiada do sábado, 9, compareceram os seguintes diretores: André Madruga, Antônio A Dalbosco, Antônio C N
Maciel, Carlos A Dall Agnol, Carlos J
Marcos, Idília da Costa, Jacqueline de
Almeida, João A Sobrinho, Júlio C
Montenegro, Luís C Della Mea, Maria C
Z Rostirolla, Nelson A Fazenda, Nereu
Teixeira, Paulo C Kunzler, Setembrino

Dalbosco e Vânia M C Argenta.
Diretores que justificaram a ausência:
Gustavo Marques.
Foi estabelecido o cronograma
para as próximas reuniões da diretoria.
As reuniões serão realizadas sempre
no primeiro sábado de cada mês. Apenas no mês de setembro, devido ao
feriado do dia 7, a reunião será realizada no segundo sábado.
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SINDICATO - V

Convênio com
fonoaudiólogas

O consultório de fonoaudiologia
ComuniVIDA firmou convênio com o
Sindicato e oferece descontos de
25% a 43% a bancárias e bancários
filiados à entidade. As fonoaudiógas
Stéfanie Rozin e Michele Caldatto
atendem na Rua Teixeira Soares, nº
839, Sala 204, pelos telefones 36014548, 8134-7094 e 9605-0248.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Greve da Carreira
Profissional continua
A greve dos funcionários da Carreira Profissional da CEF, iniciada no
dia 28/04, segue forte em todo o Brasil. Em nota divulgada na sexta-feira,
8, o Comando Nacional de Mobilização
invoca os trabalhadores a continuarem
o movimento e afirma: “Estamos convictos que a força e união de nosso
movimento, hoje com adesão de 85%,
apanhou a direção da Caixa de surpresa”. Ainda segundo a nota, a CEF
não acreditou na capacidade de
mobilização dos funcionários.
BRADESCO

Lucro “escondido”

O lucro do Bradesco no primeiro trimestre deste ano, de R$ 1,723
bilhão, caiu 9,6% em relação a igual
período de 2008. Para a direção da
Contraf, o banco estaria “escondendo” o lucro sob a capa de provisão
para inadimplência. Estudo da
subseção do Dieese da Contraf-CUT
aponta que tal provisão cresceu bem
acima da inadimplência efetiva no
país. Na página do Sindicato na
Internet, pode ser lida matéria mais
abrangente sobre o assunto.
PIADINHA
Adão e Eva passeavam pelo Paraíso.
E a Eva pergunta:
- Adão, tu me amas?
E o Adão, resmungando:
- E eu lá tenho outra escolha?

