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Chapa Unidade na Luta foi eleita
com 96,89% dos votos

A Chapa Unidade na Luta foi eleita com 96,89% dos votos na eleição
para a diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região. A eleição, que iniciou na quarta-feira, 15, às
8 horas, e terminou às 18 horas de ontem, contou com a participação de 547
bancárias e bancários, da ativa e aposentados, e apresentou o seguinte resultado: 530 votos favoráveis à chapa,
15 contrários, 1 nulo e 1 em branco.

Para a diretoria de extensão de base,
Marlei Vilarino, de Lagoa Vermelha, e
João Carlos de Oliveira, de Ibiraiaras,
foram eleitos com 50 votos favoráveis
e 2 contrários. Já, Sybill Clarissa
Andrades Clamer, de Sananduva, recebeu 76 favoráveis e 1 contrário.
Os diretores eleitos vão comandar o SEEB-PF no período de 2011 a
2013, a partir do dia 31 de janeiro, quando expira o mandato da diretoria atual.

SINDICATO - I

Expressivo resultado da eleição avaliza a
atuação da organização sindical bancária
No Curtas e Novas de 17/12/
2007, que “foi às bancas” após a
eleição realizada naquele ano, foi
publicada matéria com o título
“Resultado mostra que a entidade
mantém credibilidade junto à
categoria”. Naquele ano, a categoria
ainda se ressentia da longa greve de
2004 que, se não foi derrotada - o
índice de reajuste conquistado foi
superior à inflação - teve um
resultado ficou muito aquém do
esperado, principalmente nos bancos
públicos.
Já, em 2010, é possível
afirmarmos que o número expressivo

de votos favoráveis à chapa Unidade
na Luta avaliza a atuação do
sindicato, e da organização da
categoria em seu conjunto, nestes
últimos três anos.
Neste período, o movimento
sindical bancário veio, aos poucos,
consolidando ainda mais a política,
retomada em 2004, de unificação das
lutas da categoria. E os resultados,
positivos, estão aí: já são sete anos
de reajustes superiores à inflação.
Há, ainda, muitas demandas
pendentes. Porém, a Campanha
Salarial deste ano mostrou que o
movimento está no caminho certo.

SINDICATO- II

Diretoria eleita vai enfrentar mais
responsabilidades e desafios

A diretoria que vai assumir o comando do SEEB-PF no final do próximo mês via enfrentar mais responsabilidades e desafios. Um exemplo é
a ampliação da participação da entidade no Conselho Municipal de Saúde. Atualmente, dois diretores fazem
parte do mesmo, um como titular e
outro como suplente. Ocorre que, no
próximo ano nosso companheiro
Dário Delavy estará atuando como
coordenador do referido Conselho,
eleito que foi, nesta semana, por una-
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nimidade dos conselheiros. Ou seja,
a responsabilidade da nossa entidade vai aumentar.
Um desafio a ser enfrentado
pela diretoria eleita será investir na formação dos novos colegas que vão
compô-la. É necessário que eles sejam preparados para, num processo
de renovação natural, virem a substituir os atuais diretores. Outro desafio é a ampliar a participação solidária do Sindicato nas lutas das demais
categorias de trabalhadores.
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SINDICATO - III

A solidariedade de
classe na eleição

Volta e meia, este informativo
tem enfatizado a necessidade de os
trabalhadores de todas as categorias
se unirem na luta por seus objetivos
comuns. Se nas manifestações e greves dos bancários, temos contado
com o apoio de outras categorias, na
eleição não foi diferente.
A ajudar-nos no processo eleitoral, como de praxe, estiveram presentes trabalhadores de outros sindicatos,
tais como bancários de Carazinho,
metalúrgicos, professores, do transporte urbano, da saúde e de máquinas agrícolas de Passo Fundo. A solidariedade
de classe também passa por aí.
SINDICATO - IV

A chapa única e a
união da categoria

Durante a eleição, houve
questionamentos de alguns colegas do
porquê da chapa única. Primeiramente, é preciso afirmar que, não necessariamente, a eleição deveria ter uma
única chapa. O processo eleitoral e o
período de inscrição de chapas foram
divulgados conforme determina o estatuto do Sindicato, abrindo a possibilidade de outras participarem.
Em segundo lugar, a chapa Unidade na Luta é resultado de ampla discussão levada a cabo ainda na eleição
de 2007. Naquele momento, a partir
de uma avaliação consensual da conjuntura quanto à necessidade de fortalecer a união da categoria, o grupo de
diretores optou por evitar a disputa das
duas correntes na eleição. Avaliação
semelhante foi feita neste ano de 2010,
que resultou na chapa única.
PIADINHA
O marido chega em casa
inesperadamente, entra no quarto, e
encontra um charuto no seu cinzeiro.
-De onde veio esse charuto? Esbraveja ele para a esposa.
-Da Bahia! - Responde uma voz, de
dentro do guarda-roupa.

