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SINDICATO - I

Sobre a locação do salão de eventos - I
A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo
e Região quer fazer alguns esclarecimentos acerca da locação do Salão de Eventos da entidade.
Ao providenciar a reforma
completa do Salão de Eventos, a Diretoria cumpriu determinação do último Planejamento Estratégico, realizado pela entidade no mês de março de 2008. O planejamento deliberou pela revitalização da sede social, com o objetivo de trazer a categoria de volta ao convívio com a entidade. A reforma foi feita, portanto,
para atender a bancárias e bancári-

os associados do Sindicato.
Tendo em vista a grande quantidade de associados e para garantir, ao máximo, o acesso de todos ao
salão, a Diretoria elaborou critérios
mais rígidos para a locação do mesmo. Com esses critérios, a Diretoria procura evitar que a locação para
pessoas não pertencentes à categoria acabe prejudicando os associados em seu desejo de utilizar o espaço. Afinal de contas, a reforma,
além de ter sido feita para os sócios
da entidade, só foi concretizada com
a utilização de recursos a eles pertencentes.

SINDICATO - II

Sobre a locação do salão de eventos - II
A Diretoria do Sindicato decidiu,
então, que, como primeiro passo para
a locação do Salão, o associado ou
associada, deverá se dirigir ao
diretor(a) da entidade em seu banco.
Esse(a) diretor(a) deverá fazer os esclarecimentos necessários quanto
aos critérios para a locação. A partir
daí, o colega deverá se dirigir ao Sindicato para confirmar sua locação junto ao diretor responsável, Júlio
Montenegro.

“Lei do Silêncio” - já mencionamos
o respeito à “Lei do Silêncio” no C&N
nº 2470, de 09/04/09. Porém, como
se trata de questão muito importante,
voltamos a mencioná-la. A referida lei
dispõe que, principalmente, após às
22 horas, não pode haver som ou ruído a um nível tal que perturbe o descanso e a paz da vizinhança. Assim,
o Salão de Eventos do Sindicato não
deverá ser locado para as chamadas
“festas de arromba”.

ESTADOS UNIDOS

CIA usa telefones móveis para insuflar
confusão e revolta entre os iranianos

O jornalista francês, Thierry
Meyssan, escreveu o artigo De
Mossadegh a Ahmadinejad -A CIA e
o laboratório iraniano sobre o que se
passa no Irã após a eleição presidencial. Nesse artigo, Meyssan afirma
que o Governo dos Estados Unidos
tenta repetir o golpe perpetrado naquele mesmo país no ano de 1953 contra o governo do primeiro ministro
Mohammad Mossadegh, desta vez
usando “métodos inovadores de subversão”. “A CIA apóia-se numa nova
arma: o domínio dos telefones móveis” informa o jornalista francês.

Meyssan conta ainda que “Os
serviços secretos anglo-saxões e
israelenses desenvolveram métodos
de guerra psicológica baseados na
utilização extensa dos telemóveis” e
que “Este método acaba de ser
empregue no Irão para intoxicar a
população difundindo notícias
chocantes, e para canalizar o
descontentamento
que
elas
provocam.”
Para ler a íntegra do artigo de
Thierry Meyssan, acesse o sítio
português www.resistir.info com data
de 19/06/09.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Diretoria impõe
alterações no PCC

A Diretoria da CEF impôs, de
forma unilateral, alterações no PCC.
No dia de ontem, a CEF publicou revisão de normativos que tratam do
PCC: RH 022, RH 040 e RH 060. Ao
mesmo tempo em que a diretoria
desmarcava reunião de negociação
sobre o tema agendada para a segunda-feira, 22.
Com esta medida, a Diretoria da
CEF atropela o processo de negociação e, mais que isso, descumpre
acordo que assinou com os trabalhadores na campanha salarial do ano
passado. A cláusula 34, parágrafo terceiro, dispõe que a CEF deve dar
acesso à Comissão Executiva dos
Empregados (CEE) no processo de
construção da proposta de PCC.
MOVIMENTO SINDICAL

O 12º CECUT

Nos dias 19, 20 e 21 de junho,
foi realizado, em Imbé, o 12º Congresso Estadual da CUT. Além de elegerem a diretoria da central para os próximos três anos, os 650 participantes fizeram deliberações importantes:
- Fortalecer a luta pelo Fora Yeda;
- Intensificar o combate à Emenda 3;
- Buscar a unidade da classe trabalhadora;
- Aproximar mais a CUT das lutas travadas pelos sindicatos nas regionais;
- A central deve continuar fortalecendo a luta contra a discriminação das
mulheres no mundo do trabalho e na
sociedade.
Os diretores Dário Delavy e Júlio Montenegro representaram o
SEEB-Passo Fundo, como delegados, no congresso.
PIADINHA
No consultório.
Médico: Esses cigarros que você
fuma vão matar você lentamente, meu
filho.
Paciente: E o senhor queria o quê, que
eu fumasse arsênico?

