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HSBC

Feliz Natal!!!
A Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
deseja a bancárias e bancários um
Natal de muita paz e alegria.
SAÚDE - I

Diretor do SEEB-Passo Fundo foi
eleito coordenador do CMS

Como já divulgado no Curtas e
Novas nº 2640, o diretor do Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e Região, Dário Delavy, foi eleito coordenador do CMS (Conselho Municipal de
Saúde). A eleição aconteceu na terçafeira da semana passada, 14. Uma boa
notícia, que coloca nossa entidade em
destaque na luta para que o direito à
saúde seja garantido a cada cidadão,
mas que também nos traz mais responsabilidades. A eleição aconteceu na
terça-feira da semana passada, 14.

Sabemos que a situação da saúde pública em nosso país não é das
melhores, para dizer o mínimo. Grande parte do problema deve-se à incapacidade que a sociedade brasileira demonstrou, historicamente, de se organizar, de forma efetiva, para exercer o
necessário controle social sobre as
ações públicas. Por isso, a criação de
Conselhos de Saúde nas esferas estaduais e municipais, por meio da lei
8142, de 1990, reveste-se de grande
importância.

SAÚDE - II

A participação nos Conselhos de Saúde
transcende a luta meramente corporativa
Um Sindicato de trabalhadores
não deve ficar restrito apenas à luta
pelos direitos da categoria que representa. Uma entidade assim precisa
transcender uma atuação meramente
corporativa e se envolver em questões
mais gerais que dizem respeito aos interesses da população como um todo.
A resolução nº 333, de 04/11/
2003, do Conselho Nacional de Saúde,
define Conselho de Saúde como “órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde - SUS
em cada esfera de Governo, integrante da estrutura básica do Ministério da
Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, que “consubstancia a participa-

ção da sociedade organizada na administração da Saúde (...), propiciando
seu controle social”. A resolução dispõe também que o conselho “Atua na
formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive, nos seus aspectos econômicos e financeiros”.
A resolução prevê ainda que participem dos conselhos “entidades
congregadas de sindicatos, centrais
sindicais, confederações e federações
de trabalhadores urbanos e rurais”.
Assim, uma vez criado o espaço para
a atuação da sociedade, o movimento
sindical não pode se esquivar desse
compromisso para com o conjunto da
população.

O Acordo Marco
Global em debate

A Contraf-CUT trabalha também
para firmar um acordo que garanta os
direitos dos bancários do HSBC em
todos os países em que o banco atua.
Na 6ª Reunião Conjunta das Redes
Sindicais de Bancos Internacionais,
realizada em Buenos Aires nos dias
14 e 15 deste mês, os bancários entregaram aos representantes do banco inglês uma proposta para a construção de um Acordo Marco Global.
"Com os relatos da realidade de
diversos países, pudemos concluir
que o HSBC tem mesmo perfil de atuação em toda a América Latina. Se é
assim, por que praticar direitos diferentes?", afirmou Miguel Pereira, secretário de Organização do Ramo Financeiro da Contraf-CUT e funcionário do banco.
SANTANDER

Presentes de Natal

Levantamento feito em 2010, relativo ao 2º semestre de 2009, mostra
que a RS-Norte 7 lidera as demissões
no Santander. Na próxima edição do
C&N traremos mais detalhes. A diretoria do SEEB-PF vai discutir a adoção de medidas contra as demissões.
PIADINHA
O que é um “CHEFE PAPAI NOEL”?
- Aquele que só sabe encher o saco!
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