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O Imposto Sindical
O Imposto Sindical é o valor
equivalente a um dia de trabalho descontado de cada trabalhador brasileiro que tenha carteira assinada, independentemente se associado ou não
a um Sindicato. Do total arrecadado,
voltam 60% para as entidades. Há
mais de quinze anos, o SEEB-Passo
Fundo adotou a política de devolver
60% do valor descontado a cada associado lotado em sua base territorial.
Essa política foi adotada em
consonância com uma nova visão de
democratização do sindicalismo que

surgiu principalmente com a criação
da CUT. Essa nova visão sustenta
que o trabalhador tem que se associar espontaneamente ao Sindicato, à
medida em que reconhece a importância da entidade para a defesa de
seus direitos e de sua categoria. Ao
preencher e assinar uma ficha de
filiação, o trabalhador está autorizando, por sua livre vontade, o débito da
mensalidade necessária à manutenção do Sindicato. Já o IS é diferente;
trata-se de uma cobrança compulsória, imposta.

SINDICATO - II

Devolução do Imposto Sindical deve
ser concluída nesta semana
Nesses últimos quinzes dias, a
Diretoria do Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região está fazendo a devolução do Imposto Sindical
aos associados da entidade, da cidade e da extensão de base. Assim, a
diretoria retomou a política de vários
anos, ressaltada na matéria acima,
uma vez que o ano de 2008 surgiu
como exceção, pois os recursos do

IS foram destinados às obras de reforma da sede social.
Nesta semana, a devolução
será concluída. Após a conclusão, estarão sendo realizados os acertos que
porventura forem necessários. A diretoria pede a bancárias e bancários
filiados que não receberam o crédito
que o reivindiquem junto ao diretor da
da entidade em seu banco.

Na quarta-feira, 29/07, dirigentes
do SEEB-POA e da Contraf estiveram
na Câmara de Vereadores da capital.
Em reunião com o presidente em exercício daquela casa, Adeli Sell, os sindicalistas pediram apoio à luta contra a
transferência do CSO de Porto Alegre
para Curitiba. O CSO (Centro de Suporte Operacional) é responsável pela
análise de todas as operações de crédito do Banco do Brasil no Estado.
MOVIMENTO SINDICAL - I

10º CONCUT começa
hoje, em São Paulo
Começa hoje e se estende até
sexta-feira, 7, o 10º CONCUT (Congresso Nacional da Central Única dos
Trabalhadores). O congresso se realiza em São Paulo (SP) e deve definir a estratégia de atuação da CUT
para os próximos 3 anos. Além disso, os participantes vão eleger a diretoria que comandará a central até
2012. O diretor Dário Delavy participa do congresso como delegado eleito pelo SEEB-Passo Fundo.
MOVIMENTO SINDICAL - II
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Relato da reunião da Diretoria
Colegiada realizada no dia 1º de agosto
No sábado, 1º de agosto, foi realizada a reunião ordinária mensal da
Diretoria Colegiada do SEEB-Passo
Fundo e Região. A pauta foi a seguinte: discussão política; planejamento
e campanha salarial.
Na discussão política, foi colocado em debate um pequeno texto
extraído do livro Espelhos-uma história quase universal do escritor e jornalista uruguaio, Eduardo Galeano,
sobre a 2ª Guerra Mundial.
No ponto sobre o planejamento, foi enfatizado o programa Garfo,
Consciência e Luta. O programa foi
iniciado com os colegas do Banco
Bradesco e, aos poucos, vêm sendo

Sobre o CSO-RS

agregados bancários de outros bancos. Ficou definido que todos os diretores, liberados e de base, devem,
diariamente, dentro do possível, explicar aos colegas a natureza do programa e instigá-los à participação.
Quanto à Campanha Salarial,
os diretores fizeram um pequeno debate sobre as principais resoluções
da 11ª Conferência Nacional dos Bancários. Ficou definido que os diretores de base devem agendar reuniões
junto aos gerentes de cada agência.
Nessas reuniões, a diretoria do Sindicato vai debater e explicar à categoria a pauta de reivindicações e chamála à necessária mobilização.

10º CONCUT debate
a crise econômica
Como não poderia deixar de ser,
o 10º CONCUT vai debater a fundo a
atual crise econômica mundial e seus
reflexos sobre o movimento sindical.
Para isso, nos dois primeiros dias estará sendo realizado o Seminário Internacional Crise e Estratégias Sindicais,
no qual estarão presentes palestrantes
de renome, nacionais e estrangeiros.
PIADINHA
O condenado à morte esperava a hora
da execução, quando chegou o padre:
- Meu filho, vim trazer a palavra de
Deus para você.
- Perda de tempo, seu padre. Daqui a
pouco vou falar com Ele,
pessoalmente. Algum recado?

