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EDITAL
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região, por
seu representante legal, comunica a todos os empregados
e empregadas do Banco Santander Brasil SA, sócios e não
sócios, da base territorial deste sindicato, nos municípios de
Passo Fundo e Lagoa Vermelha, para a assembleia geral
extraordinária que se realizará no dia 13 de agosto de 2014,
às 19 horas, em primeira convocação, e às 19:30 horas, em
segunda convocação, no endereço à Rua General Osório,
nº 1411, para discussão e deliberação da seguinte ordem
do dia: 1-Ratificação da pauta de reivindicações para
celebração de Acordo Coletivo de Trabalho Aditivo à CCTFenaban a ser entregue ao Banco Santander Brasil SA no
dia 14 de agosto de 2014.
A Diretoria
SINDICATO - I

Diretoria convoca assembleia geral
sobre o processo eleitoral para amanhã
Tendo em vista a necessidade
de atender exigências do Ministério
do Trabalho e Emprego relacionadas
à ata de posse da diretoria eleita para
o período 2013-2016, a diretoria do
SEEB-Passo Fundo se obriga a
convocar uma assembleia geral
extraordinária. A assembleia, cujo
edital de convocação foi publicado no
Jornal do Comércio do dia 7 de
agosto, será realizada amanhã, às 18

horas, e terá a seguinte pauta:
1-Retificação na ata geral de
apuração de eleição para o triênio
2013-2016, de 20 de junho de 2013 e
do número de sindicalizados;
2-Ratificação dos demais termos de
tal ata;
3-Retificação na ata de posse da
Diretoria Colegiada, de 31/07/2013;
3-Ratificação dos demais termos
dessa ata de posse.

SINDICATO - II

Vem aí o 2º Campeonato de Futebol
Society dos Bancários
A Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer do SEEBPF vai promover, em breve, o 2º
Campeonato de Futebol Society dos
Bancários. Como aconteceu no
primeiro, realizado no ano passado,

será permitida a participação de
vigilantes e de cônjuges das
bancárias. Nos próximos dias, as
fichas de inscrições das equipes
estarão sendo distribuídas nas
agências.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Comando Nacional entregou a pauta
de revindicações à Fenaban ontem
Primeira negociação foi marcada para os dias 19 e 20
No dia de ontem, o Comando para a Campanha Nacional 2014. As
Nacional dos Bancários entregou à partes estabeleceram os dias 19 e
Fenaban, entidade que representa 20 de agosto para a realização da
os banqueiros na mesa de primeira reunião de negociação da
negociações,
a
pauta
de pauta que tratará do tema Saúde e
reivindicações da categoria bancária Condições de Trabalho.

PALESTINA

Embaixador esteve
em Passo Fundo
Na tarde de sábado, 09,
integrantes de sindicatos de
trabalhadores, movimentos sociais e
entidades estudantis, deslocaram-se
até o aeroporto de Passo Fundo para
recepcionar o Embaixador da Palestina
no Brasil, Ibrahim Alzeben. O SEEBPasso Fundo e outros sindicatos e
movimentos populares da cidade
propuseram uma agenda ao diplomata,
com entrevistas, palestras e debates.
O objetivo: esclarecer a situação na
Faixa de Gaza e as motivações dos
conflitos entre Israel e seu país.
MOVIMENTOS SOCIAIS

Dia Nacional de Luta
pela Reforma Política
Nesta terça-feira, 12 de agosto,
Dia da Juventude, movimentos sociais
de todo o país estão realizando
manifestações para marcar o Dia
Nacional de Luta pela Constituinte da
Reforma do Sistema Político brasileiro.
Em Passo Fundo, os
participantes vão fazer uma
concentração na esquina democrática,
Rua Bento Gonçalves com Avenida
Brasil, a partir das 14 horas. A seguir, se
deslocarão em camihada até a Câmara
de Vereadores, onde, às 16 horas vão
participar de uma audiência pública
sobre a Reforma Política naquela casa.
Toda essa programação visa
inserir o povo brasileiro no debate sobre
a necessidade da reforma política e
preparar o Plebiscito Popular que será
realizado de 1º a 7 de setembro.
PIADINHA
O médico atende um velhinho milionário
que tinha começado a usar um
revolucionário aparelho de audição:
- E aí, seu Almeida, está gostando do
aparelho?
- É muito bom.
- Sua família gostou?
- Ainda não contei para ninguém, mas
já mudei meu testamento três vezes.

