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MOVIMENTO SINDICAL - I

10º Congresso da FEEB-RS elegeu a
nova diretoria da entidade

O 10º Congresso da Federação
dos Bancários do Rio Grande do Sul,
iniciado na sexta-feira, 9, encerrou-se
no domingo à tarde com a eleição da
diretoria que comandará a entidade nos
proximos três anos. Jaqueline Cordeiro
de Almeida, funcionária do HSBC e diretora do SEEB-Passo Fundo faz parte dessa nova diretoria da FEEB-RS.
O relato completo, com as resoluções
do Congresso, será disponibilizado na

página do Sindicato na Internet tão logo
seja repassado pela Federação. Participaram do Congresso, além de
Jaqueline, Eliane da Rosa, delegada
sindical da CEF, a diretora Vânia
Argenta (Bradesco) e os diretores
André Madruga (Bradesco), Carlos
Dall Agnol (BB) Carlos José Marcos
(Banrisul), Carlos H Niederauer (Itaú/
Unibanco), Dário Delavy (Santander/
Real) e Gustavo Marques (Banrisul).

MOVIMENTO SINDICAL - II

Motoristas e cobradores da Coleurb
continuam em greve

Sindicato dos Bancários presta todo apoio à luta dos trabalhadores
Desde quinta-feira, 8, os moto- já aumentou sua arrecadação em 10%
ristas e cobradores da empresa pois ainda em março a passagem teve
Coleurb, iniciaram uma greve por tem- este percentual de aumento.
po indeterminado em busca de melho- Passeata - para divulgar a greve e
res salários e condições de trabalho. buscar o apoio da população para sua
Na segunda-feira, 12, aconteceu uma luta, os trabalhadores já realizaram
reunião de conciliação que foi medida duas passeatas pela cidade, na sepelo Ministério Público da qual não re- gunda-feira à tarde e na manhã de onsultou acordo. A empresa manteve- tem. Convicta da necessária solidase intransigente em sua proposta de riedade entre todos os trabalhadores,
reajuste, de apenas 4,60%, ao passo a diretoria do Sindicato dos Bancárique o INPC dos últimos doze meses os de Passo Fundo e Região está
acumulou 4,77%. Ou seja, a empre- prestando todo o apoio e suporte à
sa quer impor perda salarial aos tra- luta dos motoristas e cobradores da
balhadores. Enquanto isso, a Coleurb empresa Coleurb.
ITAÚ/UNIBANCO

Em negociação na segunda-feira, COE
garantiu 600 novas bolsas de estudos

A diretoria do Itaú/Unibanco
concordou em elevar de 3,4 mil para
4 mil a quantidade de bolsas de estudos a serem concedidas neste
ano. Este foi o avanço resultante da
reunião de negociação que a COE
(Comissão de Organização dos Empregados) realizou com a diretoria do
banco na segunda-feira, 12. As 600
novas bolsas serão pagas com
retroatividade a fevereiro deste ano.
O banco ficou de divulgar o prazo
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para a inscrição e os critérios de desempate nos próximos dias.
Outros pontos debatidos na
reunião foram: falta de segurança
nas agências do Unibanco que passam por reformas, PLR, saúde e
terceirização. Um relato completo da
reunião pode ser lido na página do
Sindicato na Internet.
O diretor Carlos H Niederauer, o
Todinho, representante do Rio Grande
do Sul na COE, participou da reunião.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Reestruturação

Bancários pedem apoio do senador
Paulo Paim pelo fim do processo
Diretores do SEEB-Porto e da
FEEB-RS estiveram reunidos com o
senador Paulo Paim na sexta-feira, 9.
Na oportunidade, os dirigentes sindicais entregaram carta ao parlamentar
gaúcho na qual pedem o apoio à luta
pela suspensão do processo de
reestruturação na Caixa Econômica
Federal. Na carta, os bancários argumentam que a reestruturação trará prejuízos aos direitos dos trabalhadores,
impactos negativos à saúde e
intranquilidade quanto ao futuro profissional. O senador comprometeu-se a,
no início desta semana, encaminhar
um pedido de informações à CEF.
BANCO DO BRASIL

Chapa 1 vence
eleição na Cassi

A Chapa 1 venceu a eleição
para a diretoria de saúde e os conselhos fiscal e deliberativo da Cassi. O
resultado mostrou uma eleição bastante concorrida, pois a Chapa 1, Unidos pela Cassi, obteve 39.706 votos,
enquanto que a Chapa 3, Por Uma
Nova Cassi, fez 33.569. Foram
registrados ainda 7.774 votos em
branco e 10.362 nulos.
Os eleitos são os seguintes:
Diretoria de Saúde - Maria das Graças
C. Machado.
Conselho Deliberativo - Fernanda
Carisio, Loreni de Senger (titulares),
Ubaldo Evangelista Neto e Íris
Carvalho Silva (suplentes).
Conselho Fiscal - Rodrigo Nunes
Gurgel (titular) e Viviane Cristina
Assôfra (suplente).
PIADINHA
Em uma feira de carros usados, um
comprador chega até o vendedor e
pergunta:
- Aceita cheque?
E o vendedor responde:
- Não sendo meu, eu aceito!

