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SECRETARIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO - I

MOVIMENTO SINDICAL

CUT completou
Curtas e Novas 3000: o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo faz história 31 anos de fundação
Esta sexta-feira registra um
acontecimento histórico para o
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região e sua Secretaria de
Imprensa e Divulgação. O informativo
Curtas e Novas, chega a sua edição
de nº 3000. Este fato é, sem dúvida,
motivo de comemoração pelas

bancárias e bancários de Passo
Fundo e das cidades que compõem
a base territorial da entidade. Afinal,
são quase vinte anos de publicação
de um jornal que se tornou
instrumento indispensável para a
comunicação entre o Sindicato e a
categoria bancária.

SECRETARIA DE IMPRENSA E DIVULGAÇÃO - II

Como nasceu o Curtas e Novas
Ainda no 1995, Antônio Carlos
Mello, Arlindo José Ribeiro, Carlos
Bonamigo e Jair Gaiardo, diretores que
lideravam o Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região, idealizaram
a criação de um jornal diário para a
entidade.
O jornal deveria, obviamente,
levar informações de interesse da
categoria às bancárias e bancários de
toda a base. Não só isso, porém. Uma
vez que a categoria bancária não é
uma ilha e tudo o que acontece a seu
redor a influencia, o jornal teria que
trazer, também, notícias da política e
da economia e de outras categorias

de trabalhadores, por exemplo, tanto
do país como do restante do planeta.
Além disso, como uma forma de fazer
um contraponto - modesto é verdade
- à mídia hegemônica, a opinião da
diretoria da entidade teria,
necessariamente, que perpassar a
divulgação dessas notícias.
Ao mesmo tempo, uma vez
que deveria ser lido pelos
trabalhadores durante o expediente, tal
infomativo teria que ser bastante
enxuto. Nasceu, então, o Curtas e
Novas; um jornal com uma página
apenas, que já tem quase vinte anos
“de estrada”.

DIA DO BANCÁRIO

Há muito a comemorar: parabéns às
bancárias e bancários da região!
Ao serem lembrados, e
cumprimentados, no dia de ontem, em
função da passagem do Dia do
Bancário, alguns colegas objetaram
que não havia o que comemorar. Em
certa medida, eles até têm razão. Os
problemas da categoria bancária se
avolumam, com destaque para a piora
das condições de trabalho em
praticamente todos os bancos, com os
consequentes reflexos altamente
negativos na saúde e qualidade de vida
dos trabalhadores e trabalhadoras dos
bancos.
Porém, se formos dar uma
olhada mais aprofundada na história da
categoria, vamos constatar que há,

sim, muito a comemorarmos. Já faz
uns cem anos que os bancários vêm
demonstrando toda sua capacidade
de se unir, se organizar e se mobilizar
para a conquista e a manutenção de
seus direitos.
A conquista, fundamental, da
jornada de seis horas, é resultado da
luta da categoria. A Convenção
Coletiva de Trabalho, que tem
abrangência nacional, é outra conquista
de peso. No Brasil, há somente mais
uma categoria que garantiu esta
conquista, a dos petroleiros.
Assim, queremos parabenizar
bancárias e bancários da região por
mais um Dia do Bancário.

Ontem,
a
categoria
comemorava mais um Dia do Bancário.
Também ontem, a CUT, Central Única
dos Trabalhadores, maior central
sindical brasileira, completava 31 anos
de fundação. Em artigo, que pode ser
lido na página do SEEB-PF na Internet,
o atual presidente da central, o bancário
Vagner Freitas afirma: "Protagonizamos
muitas lutas e enfrentamentos que
contribuíram decisivamente para
mudar os rumos do País e a relação
entre o capital e o trabalho".

SINDICATO - I

Firmado convênio
com nutricionista
O SEEB-Passo Fundo e Região
firmou convênio com a nutricionista Ana
Paula de Oliveira Rosa. O convênio
garante um desconto de 30% às
bancárias e bancários associados à
entidade e seus dependentes. A
profissional atende na Rua Benjamim
Constant, nº 400, sala 02 (sobreloja) e o
agendamento das consultas pode ser
feito também pelos telefones (54)36014565 e (55)9171-4676.
SINDICATO - II

Convênio com
psicóloga
A psicóloga Ana Manoela Detoni
firmou convênio com o SEEB-PF. Pelo
convênio, associados e associadas do
sindicato, e seus dependentes, terão
direito a um desconto de 50% nos
serviços de atendimento psicológico. O
atendimento é realizado no Edifício
Kieling, sala 306, situado na rua Morom,
nº 1565, e o telefone para contato é
(54)9976-5623.
PIADINHA
A professora pergunta:
- Se eu digo fui bonita, aí é passado. Se
digo sou bonita, o que é Joãozinho?
- Aí é mentira!

