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Conferência Nacional dos Bancários
começa na sexta-feira, em São Paulo
panha Salarial de 2009. Os temas
principais são: Saúde e Condições de
Trabalho; Emprego e Remuneração;
Segurança Bancária; Previdência
Complementar.
Os colegas Paulo Kunzler, da
CEF, e Carlos Dall Agnol, do BB, representam o SEEB-Passo Fundo na
conferência.

Bancários e vigilantes entregam projeto
de segurança ao Ministro da Justiça
balhadores repassaram ao ministro
um projeto de lei de segurança privada elaborado pelas duas confederações. A segurança de vigilantes, bancários, clientes e usuários dos bancos é o objetivo do projeto, que atualiza a lei 7.102/83.

SEGURANÇA - II

Erros no estatuto de segurança privada
Bancários e vigilantes também
entregaram ao Ministro da Justiça um
documento em que apontam a existência de pelo menos sete erros no estatuto de segurança privada. O estatuto
foi apresentado pelo coordenador da
Comissão Consultiva para Assuntos da
Segurança Privada (CCASP) da Polícia Federal, delegado Adelar Anderle,
durante a audiência pública realizada
no dia 20 de maio na Comissão Especial de Segurança Privada da Câmara
dos Deputados.
O presidente do SEEB-São
Paulo expôs a opinião do movimento
sindical quanto ao projeto de estatuto:
“Esse projeto de estatuto não
afirma a proteção da vida em primeiro
lugar, considera vigilância patrimonial e
transporte de valores como serviços
essenciais para inibir greves, coloca a
porta de segurança como equipamento
opcional e possibilita o uso de veículos
parcialmente blindados e a utilização do
malote com jato de tinta, aumentando

SECRETARIA DE FORMAÇÃO

3º Garfo, Consciência
e Luta é hoje, às 20h
A 3ª edição do Garfo, Consciência e Luta acontece hoje, às 20 horas.
Nessa edição, estará em debate a agricultura ecológica; Lauro Foschiera, integrante do CETAP (Centro de
Tecnologias Alternativas Populares)
apresentará um painel sobre o tema.
Bancárias e bancários estão convidados a participarem do evento.
SINDICATO

SEGURANÇA - I

No dia de ontem, membros da
CNTV (Confederação Nacional dos
Trabalhadores Vigilantes) e da Contraf
(Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) tiveram
audiência com o Ministro da Justiça,
Tarso Genro. Na oportunidade, os tra-
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CAMPANHA SALARIAL

Começa na sexta-feira, 17, e se
estende até o domingo, a 11ª Conferência Nacional dos Trabalhadores do
Ramo Financeiro. Os 640 delegados
eleitos nas conferências estaduais e
os 60 observadores inscritos discutirão as questões relativas à categoria
bancária e definirão a pauta de reivindicações e a estratégia para a Cam-
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o risco e fragilizando ainda mais a
segurança, dentre outros problemas”.

O nº 2.500 do C&N

Na edição passada, o SEEBPasso Fundo chegou aos 2.500 Curtas e Novas publicados. Para marcar tal feito, a Diretoria da entidade vai
promover, na quinta-feira da próxima
semana, dia 23, uma confraternização entre os bancários. Anote na tua
agenda.
Errata - Na matéria publicada no C&N
anterior, afirmamos que o informativo
já tem 16 anos “de estrada”. A bem
da verdade, o C&N está a cumprir
seu 15º ano de publicação, uma vez
que seu primeiro número saiu no dia
5 de abril de 1995.

Tragicómix

Gervasio Umpiérrez - www.ilustraumpierrez.blogspot.com

PIADINHA
O Manuel
encontra o
seu melhor
amigo
e
pergunta:
- Um ménage
à trois está
entre as tuas
fantasias?
- Claro! responde o
amigo, todo
empolgado.
E o Manoel
recomenda:
- Então corre
já para a tua
casa que eu
acho
que
ainda vais a
tempo!

