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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Sindicato reintegra bancário demitido
pelo Santander de Lagoa Vermelha

O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região obteve importante vitória contra o arbítrio dos banqueiros. Na quinta-feira, 25, diretores
da entidade estiveram em Lagoa Vermelha para reintegrar o colega Antônio Carlos Nunes Maciel, o Tonico, à
agência do Santander daquela cidade.
Tonico também faz parte da diretoria do Sindicato e foi afastado pelo
banco em fevereiro de 2008. Mesmo
já tendo completado 24 anos de dedicação à casa, Tonico foi demitido, sob
falsas acusações, numa clara postura do Santander de ataque à organização sindical. Após a demissão, o
Sindicato começou o trabalho pela

reintegração do colega.
E o trabalho desenvolvido pelo
Sindicato, em conjunto com o escritório do advogado Afonso Canabarro
da Silva, foi recompensado. A sentença, prolatada pelo Juiz do Trabalho, Paulo André de Franca Cordovil,
no dia 17 de julho, julgou improcedente o pedido do banco para apuração de falta grave. O Juiz ainda determinou ao banco a reintegração do
colega “ao seu quadro de funcionários, na função e salário desempenhado antes da suspensão, no prazo de
5 dias (...), sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, a ser convertida a
favor da APAE”.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO - I

Sobre o Garfo, Consciência e Luta

O Planejamento Estratégico do
SEEB-Passo Fundo, realizado em
março de 2008, detectou uma demanda
a ser suprida pela diretoria da entidade:
possibilitar o comparecimento mais
assíduo de bancárias e bancários à
sede do Sindicato e, aliado a isso,
incentivá-los à discussão de temas
mais gerais, mais abrangentes, que
não necessariamente dizem respeito
ao dia a dia da categoria.
Assim, por sugestão da
Secretaria de Formação, surgiu o
Garfo, Consciência e Luta. Ficou

definido que o programa seria
implementado inicialmente com os
colegas do banco Bradesco, sendo
expandido paulatinamente para os
demais bancos.
Como o próprio nome intui, a idéia
é elevar o conhecimento da categoria
sobre diversos temas de relevância, de
forma a incentivá-la a participar da luta
pela transformação, para melhor, das
condições de vida de todos. Tudo isso,
obviamente, regado a uma boa
gastronomia; os debates se dão até a
hora em que o jantar é servido.

SECRETARIA DE FORMAÇÃO - II

1ª e 2ª edições do Garfo, Consciência e
Luta foram realizadas em maio e junho

O programa Garfo, Consciência
e Luta acabou iniciando somente
neste ano, no mês de maio, devido
às obras na sede do Sindicato e à
reforma do Salão de Eventos.
Na primeira edição, o diretor
Setembrino Dalbosco apresentou para
debate a tese que defendeu no
Mestrado em História que cursou na
Universidade de Passo Fundo. Na

segunda, realizada no dia 10 deste
mês, foi a vez do diretor Nelson
Fazenda
trazer
importantes
informações a respeito da questão da
água e abrir o debate entre os
participantes.
Sobre a terceira edição, a ser
realizada na segunda quarta-feira do
mês de julho, dia 8, traremos
informações no próximo C&N.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dia Nacional de Luta
por um PCC digno

No dia 8 de julho, os funcionários da Caixa Econômica Federal farão o Dia Nacional de Luta por um
PCC digno. A Plenária Nacional sobre o PCC, que ocorreu em São Paulo no dia 16 de junho, deliberou pela
realização desta atividade com o objetivo de integrar o conjunto dos funcionários nesta luta.
BANRISUL - I

Dirigentes sindicais
realizaram reunião

Na quinta-feira, 25, o Comando
Nacional do Banrisul e dirigentes sindicais reuniram-se em Porto Alegre.
Na pauta, o processo seletivo interno,
a ginástica laboral, as promoções e a
organização do Encontro Nacional dos
Banrisulenses. O diretor Carlos José
Marcos participou da reunião.
BANRISUL - II

Promoções serão
efetivadas em julho

Sobre as promoções, a Diretoria do Banrisul informou aos membros
do Comando que vai efetivá-las somente em julho. O motivo alegado
pelo banco: possibilitar que o impacto seja lançado sobre o balanço do 2º
semestre. Isto porque, segundo a diretoria, devido à inadimplência, os números do primeiro semestre não são
bons. No próximo C&N traremos
mais informações sobre a reunião
dos dirigentes sindicais.
PIADINHA
Duas amigas se encontram:
- Você não imagina o que está
acontecendo comigo - diz a primeira.
- O que é? - pergunta a outra, curiosa.
- De umas duas semanas pra cá, toda
vez que eu espirro eu tenho um
orgasmo!
- Nossa! E você está tomando alguma
coisa pra isso?
- Rapé!

