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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

16ª Conferência Estadual dos Bancários
será realizada nos dias 31/05 e 1º/06
A Conferência Estadual dos
Bancários, forum que define o que a
categoria bancária do Rio Grande do
Sul espera da Campanha Nacional em
cada ano, será realizada nos dias 31/
05 e 1º/06, em Porto Alegre. A
conferência deste ano será a 16ª
realizada em nosso Estado. O SEEBPasso Fundo e Região vai

disponibilizar a infra-estrutura transporte,
alimentação
e
hospedagem - a todos os
interessados em participar do evento.
Assembleia - na terça-feira, 27/05,
às18horas, o SEEB-PF vai realizar
uma assembleia para a discussão das
propostas que bancárias e bancários
da região levarão à 16ª Conferência.

BANRISUL - I

Comissão Paritária do Plano de Carreira
esteve reunida na quinta-feira, 15/05
Na quinta-feira, 15, a
Comissão Paritária que discute o
Plano de Carreira dos funcionários do
Banrisul realizou mais uma reunião.
Os participantes, dirigentes sindicais
e representantes do quadro de
funcionários e da direção do banco,
retomaram as discussões sobre
promoções, enquadramento, funções
e sistema de avaliação.
Foi cobrada do banco, uma
promoção imediata para os

funcionários
que
estão
desenquadrados. Em resposta, os
representantes do banco afirmaram
que a reivindicação será avaliada, mas
alertaram que o resultado do trimestre
torna difícil o atendimento da mesma.
Quanto ao simulador do novo
plano,reinvindicado pelos dirigentes
sindicais, os representantes do banco
informaram que ainda não foi
concluído o desenvolvimento do
programa.

BANRISUL - II

Cobrado o aumento do número de vagas
para a promoção por merecimento no PC
Movimento sindical também quer a promoção por tempo de serviço
para quem atingiu topo da carreira pelo novo plano de carreira
Na reunião do dia 15, os essa questão, os sindicatos deverão
representantes dos funcionários identificar os funcionários que estão
cobraram que seja aumentado o nesta condição.
A próxima reunião da
número de vagas para a promoção por
merecimento e que a avaliação para Comissão Paritária está marcada para
essa promoção se baseie em critério o dia 4 de junho. Os sindicalistas
reivindicaram dos representantes do
objetivos e transparentes.
Para os funcionários que já banco que, para essa reunião, tragam
atingiram o topo da carreira pelo novo respostas positivas às demandas já
plano, mas que para chegarem à discutidas.
Na página do SEEB-Passo
aposentadoria terão que trabalhar mais
algum tempo, o movimento sindical Fundo e Região na Internet,
está reivindicando o direito à promoção www.bancariospassofundo.org.br,
por tempo de serviço. A partir de dados pode ser lida matéria completa sobre
fornecidos pelo banco e para garantir a reunião da Comissão Paritária
uma negociação mais objetiva sobre realizada no dia 15 de maio.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Eleição para
delegados sindicais
A eleição para Delegados
Sindicais da Caixa Econômica Federal
da base territorial do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
será realizada nos dias 27 e 28 de maio.
O edital de convocação foi enviado a
cada dependência da CEF da base do
sindicato.
As inscrições dos
candidatos podem ser realizadas até
o dia 22/05 junto aos diretores da
entidade ou na secretaria da mesma.
O delegado sindical cumpre
papel importante de apoio ao Sindicato
na tarefa de organização e mobilização
dos trabalhadores. Participe.
SINDICATO

Firmado convênio
com psicóloga
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou
convênio com a psicóloga Lisiane
Ligia Mella. O convênio prevê o
desconto de 50% no valor da consulta
e o atedimento psicológico será
disponibilizado para o público adulto,
infantil, na modalidade individual,
familiar e de casal. O consultório está
localizado na Rua Bento Gonçalves,
nº 273, sala 402, Edifício Champs
Elysées, e os telefones para
informações e agendamento são
(54)9979-2610 e (54)8128-0598.
PIADINHA
Um funeral é realizado para uma
mulher que faleceu recentemente.
Enquanto os carregadores vão
levando o caixão para o túmulo,
acidentalmente eles atinge uma
parede. Um gemido fraco é escutado.
Eles abrem o caixão e abismados
percebem que a mulher está viva.
Ela vive por mais 10 anos e então
morre. Um novo funeral é realizado.
No novo funeral, os carregadores vão
levando o caixão, e enquanto passam
o marido grita:
- Cuidado com a parede!

