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BANRISUL - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Eleição para Delegada(o)s Sindicais
começa amanhã
A eleição para delegada(o)s
sindicais do Banrisul da base
territorial do Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região começa
amanhã, 24. Na terça-feira, serão
coletados os votos na cidade de
Passo Fundo, com duas urnas. Uma
percorrerá as dependências do
centro, agências General Neto e
Passo Fundo e o posto do Forum. A
outra coletará os votos nas agências
São Cristóvão, Boqueirão, Maria

Elisabeth e UPF-Campus I e nos
demais postos de atendimento.
Dois candidatos concorrem a
uma vaga em Passo Fundo: a colega
Gabriela Zilli Lamaison, da agência
General Neto, e o colega Cássio
Luciano de Menezes, da agência
Passo Fundo-Centro. No final do dia,
após às 17 horas, já teremos o nome
da(o) delegada(o) eleita(o) para a
cidade; o escrutínio será realizado no
Sindicato.

BANRISUL - II

Coleta dos votos na extensão de base
será feita nos dias 25 e 26
A coleta dos votos da eleição
para Delegada(o) Sindical na extensão
de base será feita nos dias 25 e 26.
Na quarta-feira, a urna percorrerá as
agências de Ernestina, Sertão,
Tapejara e Sananduva e o Posto de
Ibiaçá. Na quinta-feira, serão coletados
os votos nas agências de Água Santa,
Ciríaco, David Canabarro, Ibiraiaras e
Lagoa Vermelha.
São dois os candidatos na
extensão de base: os colegas Sandro

Zanin, da agência Lagoa Vermelha, e
Renato Fracasso Junior (Tida), de
Sananduva. A contagem dos votos
acontecerá na quinta-feira, à tarde, tão
logo a urna retorne ao Sindicato.
A(o) Delegada(o) Sindical
desempenha importante papel de
auxílio ao Sindicato na tarefa de
organizar os trabalhadores. Por isso,
a diretoria do SEEB-PF invoca todos
os funcionários do Banrisul a
participarem da eleição.

MOVIMENTO SINDICAL

4º Congresso da Contraf-CUT elegeu a
diretoria que dirigirá a entidade até 2018
Iniciado na sexta-feira, 20, o 4º
Congresso da Confederação
Nacional dos Trabalhadores do Ramo
Financeiro (Contraf-CUT) terminou no
domingo à tarde, em São Paulo. O
congresso, que teve a participação de
353 delegados, 116 mulheres e 237
homens, elegeu a diretoria que terá
missão de comandar a entidade até
2018. O atual secretário de Finanças,
Roberto Von Der Osten, foi eleito
presidente.
Também participaram do
encontro, delegações dos seguintes
países: Cabo Verde, Moçambique,

Argentina, Colômbia, Costa Rica,
Guatemala, Paraguai, Uruguai,
Espanha e da Itália.
Entre as resoluções do
congresso, tivemos o “chamado para
a intensificação da mobilização para
enfrentar a difícil conjuntura
econômico e política, com o objetivo
de defender os diretos dos
trabalhadores, a democracia, a
reforma política e a democratização
dos meios de comunicação”.
O diretor Dário Delavy
representou o SEEB-Passo Fundo no
congresso.

Não há estudos para
abertura do capital
É o que garantiu Miriam Belchior
A presidente da Caixa Econômica
Federal, Miriam Belchior, garantiu que
não há estudos visando à abertura do
capital da empresa. Belchior
respondeu a questionamentos do
conselheiro eleito pelos funcionários,
Fernando Neiva, na reunião do
Conselho de Administração da CEF.
Os demais conselheiros confirmaram
a declaração da presidente.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

À espera de uma
declaração oficial
Para Maria Rita Serrano,
conselheira suplente eleita, o recuo na
abertura do capital da CEF representa
"uma vitória clara dos empregados,
das
entidades
sindicais
e
associativas, dos movimentos
sociais e de todos os que lutaram e
lutam pela importância das empresas
públicas para o desenvolvimento do
país". Porém os representantes
eleitos ainda esperam uma
declaração oficial da presidente Dilma
Roussef.
Para eles, só um
pronunciamento oficial da presidente,
assegurando que não haverá venda
de ações, poderá encerrar,
definitivamente, as especulações
sobre o assunto.
PIADINHA
O capiau, muito do pão-duro, recebe
a visita de um amigo. A certa altura
da conversa, o amigo pergunta:
- Se você tivesse seis fazendas, você
me dava uma?
- Claro, uai! - respondeu o mineiro.
- Se você tivesse seis automóveis,
você me dava um?
- Claro que sim!
- E se você tivesse seis camisas, você
me dava uma?
- Não!
- Mas, por que você não me daria
uma?
- Porque eu tenho seis camisas!

