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SINDICATO

escolher a nova diretoria da
entidade. Abaixo, reproduzimos o
edital publicado no Jornal do
Comércio do dia 05/04/2013.

EDITAL
Abertura Processo Eleitoral
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de
Passo Fundo e Região, em cumprimento ao disposto em seus estatutos
sociais, art. 57 ao 69, convoca assembleia geral a se realizar no dia 11/04/
2013, às 18h, na sede do Sindicato, rua Gal. Osório nº 1411, para instauração
do processo eleitoral do Sindicato, com a seguinte ordem do dia:
a) Definição da data, hora e local de votação;
b) Eleição da comissão eleitoral.
Passo Fundo, 05 de abril de 2013.
Carlos Henrique Niederauer - Diretor Jurídico
BRADESCO

Encontro definiu as reivindicações
específicas dos funcionários do banco
Nos dias 2, 3 e 4 de abril foi
realizado, em Atibaia (SP), o Encontro
Nacional dos Funcionários do
Bradesco. O encontro definiu as
reivindicações que irão compor a pauta
específica dos trabalhadores do
Bradesco a ser negociada com o
banco em 2013.
Os principais temas discutidos
foram: PCCS (Plano de Carreira
Cargos e Salários)/Remuneração,
Programa de Reabilitação Profissional,
saúde e condições de trabalho,
parcelamento do adiantamento de
férias e auxílio educação. Além disso,

foi aprofundado do debate sobre as
formas de organização, mobilização e
de luta na busca do atendimento das
reivindicpelo banco.
Conforme Elaine Cutis,
coordenadora da Comissão de
Organização dos Empregados (COE)
do Bradesco, pauta do encontro foi
“mais intensa porque muitos
problemas se acumularam devido à
falta de solução do banco".
A Contraf deve divulgar, nos
próximos dias, mais informações e um
relato completo sobre as resoluções do
encontro.

ITAÚ

Encontro Nacional também foi
realizado na semana passada
O Encontro Nacional dos
Funcionários do Itaú também foi
realizado na semana passada, dias 2,
3 e 4 de abril, em Embu das Artes, São
Paulo. O encontro, que reuniu 160
dirigentes de federações e sindicatos
de todo o país, aprovou a pauta de
reivindicações específicas dos
trabalhadores do Itaú que será
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BANRISUL

Assembleia dia 11, às 18 horas, abre
o processo eleitoral da entidade
Na quinta-feira, 11/04, às 18
horas, o SEEB-Passo Fundo
realiza assembleia para a abertura
do processo eleitoral que irá

Nº 2856

entregue à diretoria do banco em 15
dias. Foi aprovada também a
realização de um seminário para
discutir remuneração e elaborar uma
proposta de plano de cargos e salários
a ser negociada com o banco.
A íntegra das resoluções do
encontro e a pauta específica serão
divulgadas em breve pela Contraf.

Segue a mobilização
pelo Plano de Carreira
A mobilização dos funcionários
do Banrisul pela implantação imediata
do Plano de Carreira teve sequência
na quinta-feira, 04/04. Naquele dia, foi
realizado mais um “Dia do Preto”; em
todo o Estado os banrisulenses foram
trabalhar vestindo roupas pretas. E a
mobilização vai continuar.
Na quinta-feira desta semana,
11/04, será realizado um ato público
em frente à Diretoria Geral, em Porto
Alegre. O banco prometeu apresentar
a proposta para o Plano de Carreira
na terça-feira, 16.
Assembleia dia 18 - no dia 18,
acontecerão assembleias dos
banrisulenses em todos os sindicatos
do Estado.
MOVIMENTO SINDICAL

Sobre o Congresso
da Fetrafi-RS
O Congresso da Fetrafi-RS foi
realizado nos dias 5, 6 e 7 de abril
em Imbé. O evento, que elegeu a
diretoria que vai comandar a entidade
nos próximos três anos, contou com
a participação de 350 bancários: 322
delegados (200 homens e 122
mulheres) e 28 observadores.
André Madruga, Andreia A
Pellegrini, Carlos H Niederauer,
Carlos J Marcos, Dário Delavy, Diego
Pulga, Florentina Zen, Iloci Sílvia
Doebber, Jacqueline C Almeida,
Jocenai P da Silva, Jorge C B Nunes,
como delegados, e Luiz C Della Mea,
como observador, representaram o
SEEB-PF no congresso.
As
resoluções do congresso serão
divulgadas pela Fetrafi-RS nos
próximos dias.
PIADINHA
A professora explica para a classe:
- A baleia é um mamífero que vive
na água e se alimenta de sardinhas.
E o Joãozinho pergunta:
- Como ela faz pra abrir as latas?

