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SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO - I

SINDICATO

Número de membros da Diretoria Executiva deverá sofrer redução
Entre as propostas para a entidade. O número par de
alteração do Estatuto Social do membros dificulta a tomada de
Sindicato dos Bancários de Passo decisões pela Executiva, quando
Fundo e Região, está a redução do não há um consenso sobre um
número de membros da Diretoria determinado assunto discutido
Executiva. A necessidade da criação pelas duas correntes.
Por isso, aproveitando a
de uma Diretoria Executiva com um
número ímpar em sua quantidade de oportunidade da necessária
membros, é, há muito tempo, alteração no Estatuto do sindicato,
consenso entre as duas correntes por força da obrigatória mudança
que têm feito parte da diretoria do do nome da entidade, os diretores
resolveram propor aos associados
sindicato nos últimos mandatos.
A Executiva do SEEB-PF é a formação de uma Executiva
composta atualmente por oito composta por sete membros.
membros,
que
são
os Assim, serão necessárias a fusão
coordenadores das oito secretarias de duas secretarias e a alteração
em que se divide a diretoria da da nomenclatura das mesmas.

Ingressos estarão sendo vendidos
até amanhã ao meio-dia
Os ingressos para a Festa dos
Bancários - em número limitado estarão sendo vendidos até amanhã ao
meio-dia. Garanta o seu junto aos
diretores e diretoras sindicato. A festa,
em comemoração ao Dia do Bancário,
acontece na sexta-feira, 27, a partir das
20 horas, na Apcef. No cardápio,
churrasco, pão, salada, mandioca e
cerveja a preço de custo. Após a janta,
muita música para a galera
“chacoalhar a ossada”.

Assembleia nesta quinta-feira, às
18h, discute alterações no Estatuto

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO - II

Proposta a mudança do período de
realização da eleição para a diretoria

Outra proposta que estará
sendo apreciada na assembleia de
amanhã, é a da mudança do período
em que se realiza a eleição para a
diretoria do sindicato. Na visão da
atual diretoria do SEEB-PF, o mês em
que as últimas eleições vêm sendo
realizadas, dezembro, é um mês
muito conturbado. Neste mês,
dificilmente os associados da
entidade conseguem dedicar a
atenção necessária ao pleito que vai
decidir o futuro de sua organização
sindical.
São bancários em férias,
bancários encerrando semestre na
faculdade, não raro com monografias
a serem concluídas e apresentadas,
entre outros dificultadores. Assim, em

dezembro, o tempo para que
bancárias e bancários possam
aprofundar o debate sobre as
propostas das chapas que
concorrem à eleição fica ainda mais
escasso.
Além disso, o período eleitoral
vem logo em seguida à campanha
salarial que, não raro, como
sabemos, tem sido muito
desgastante.
Por esses e outros motivos,
a diretoria do SEEB-PF está
apresentando aos associados a
proposta de que a eleição passe a
ser realizada nos meses de maio ou
junho. Para tanto, o próximo
mandato deverá ser encurtado em
sete ou oito meses.

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO - III

A necessária participação na assembleia

As decisões que serão
tomadas pelos presentes na
assembleia de amanhã têm grande
importância para o futuro do SEEB-

Passo Fundo. Por isso, a diretoria
reforça o convite às bancárias e
bancários para que participem dos
debates.

Sobre a Festa dos
Bancários

CAMPANHA SALARIAL

Primeira negociação
aconteceu ontem

Assédio moral foi o foco dos debates
Na 1ª reunião de negociação da
Campanha Salarial 2010 com a
Fenaban, que aconteceu ontem em São
Paulo, o tema discutido foi Saúde e
Condições de Trabalho. O foco dos
debates foi o assédio moral. O tema
continuará a ser discutido na próxima
reunião que será realizada no dia 1º de
setembro. Segundo Carlos Cordeiro,
coordenador do Comando Nacional dos
Bancários e presidente da Contraf-CUT,
"Houve avanços tanto nas discussões
da mesa temática quanto na rodada
desta terça-feira, mas ainda existem
pontos de divergência em aspectos
importantes".
Na reunião de ontem, foi estabelecido o calendário de negociações:
1º e 2 de setembro - Saúde do trabalhador e segurança bancária;
8 e 9 - Emprego;
15 e 16 - Remuneração.
PIADINHA
Filha: Acho que vou acabar o noivado.
Mãe: E por que, minha filha?
Filha: Ele é ateu, não acredita no inferno...
Mãe: Por isso não, minha filha. Eu vou
morar com vocês. Garanto que em uma
semana ele muda de idéia.

