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SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Processo eleitoral está aberto

A assembleia que decretou a
abertura do processo eleitoral para a
eleição da nova diretoria do SEEB-PF
e definiu os componentes da Comis-

são Eleitoral e as datas da eleição foi
realizada na quarta-feira, 10. No dia de
hoje, foi publicado, no Jornal do Comércio, o edital de convocação da eleição.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Passo Fundo e Região, em cumprimento ao disposto em seus estatutos
sociais, Arts. 59, 60, 61 e 62, convoca, através da Comissão Eleitoral, os
integrantes da categoria obreira para a realização das eleições conforme
decidido em Assembléia Geral Ordinária realizada em 10 de novembro de
2010, conforme convocação, na qual, determinou as seguintes definições:
inscrição do dia 12 a 01 de dezembro de 2010, na sede do Sindicato abaixo
relacionado, no horário das 9h às 17h.
A Comissão Eleitoral Responsável pelo processo eleitoral é composta dos
seguintes membros: Afonso Ernesto Canabarro Silva, Ari Nilton Bentlin, Rogério
Barbosa, Paulo Roberto Duarte Machado e Luciano Pimentel da Silva.
As eleições ocorrerão nos dias 15 e 16 do mês de dezembro de 2010, no
seguinte horário: das 8h às 18h, nos respectivos dias, nos seguintes locais
de votação: 01 urna na sede do Sindicato da Categoria Profissional na rua
General Osório, 1411, Centro, Passo Fundo; 02 urnas itinerantes na extensão
de base; e ainda 02 urnas itinerantes nas agências bancárias de Passo Fundo.
Sendo esses os dados a serem publicados via edital para que surta os
efeitos legais.
Passo Fundo, 11 de novembro de 2010.
Comissão Eleitoral
BANRISUL

Instalada a Comissão Paritária para
a discussão do Quadro de Carreira

Em reunião realizada ontem na
Direção Geral do Banrisul em Porto
Alegre, foi instalada a Comissão
Paritária do Quadro de Carreira. Na
reunião foi definida a forma de
funcionamento da CP que contará com
sete representantes dos funcionários
(Comando dos Banrisulenses) e sete

do banco. A periodicidade das
reuniões será quinzenal e a próxima
já está marcada para o dia 22, às 9
horas. Nessa segunda reunião, a
diretoria apresentará estudos que
realizou sobre o Quadro de Carreira e
movimento sindical vai expor quadros
de carreira de outros bancos públicos.

BANCO DO BRASIL

Cassi começa a instalar a Ouvidoria

A Cassi (Caixa de Assistência
dos Funcionários do BB) iniciou a instalação da Ouvidoria. Já estão funcionando as ouvidorias dos Estados de
Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso, Pernambuco, Rondônia,

Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.
A implantação em todo o país deverá
ser concluída em 2011. A ouvidoria
será um canal à disposição dos usuários da Cassi para reclamações e denúncias relacionadas ao atendimento.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Promoção por mérito
Definidos ajustes na metodologia
No dia de ontem, a Contraf -CUT
e a diretoria da Caixa Econômica Federal estiveram reunidas para a definição de encaminhamentos relativos
a avanços conquistados na última
Campanha Salarial.
Quanto à promoção por mérito,
foram feitos ajustes na metodologia
proposta pela comissão paritária que
discutiu o tema; a redação final do documento será apresentada aos funcionários até o final deste mês. No
acordo firmado na campanha salarial, a CEF assumiu o compromisso de
pagar a promoção até março do próximo ano, retroativamente a 1º de janeiro 2011. A comissão definiu que
os funcionários que atingirem no mínimo a média 8 na avaliação serão
contemplados com um delta.
ESTADOS UNIDOS

“Nossa república
das bananas”

No artigo “Our Banana
Republic”, publicado no jornal The
New York Times de 06/11, Nicholas
D. Kristof escreve sobre o crescimento brutal da desigualdade no país mais
rico do mundo:
“Os dirigentes das maiores
companhias dos Estados Unidos ganhavam em média 42 vezes o salário médio dos trabalhadores em 1980,
mas isso passou a 531 vezes em
2001. Talvez a estatística mais chocante seja esta: de 1980 a 2005, mais
de quatro quintos do aumento total de
renda dos Estados Unidos foram
para o 1% mais rico.”
Para ler a íntegra do artigo de
Nicholas Kristof, acesse http://
www.viomundo.com.br/voce-escreve/yes-nos-somos-bananas.html.
PIADINHA
— Qual a diferença entre um
cãozinho de estimação e um marido?
— ???!!!
— O cãozinho aprende mais rápido.

