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SINDICATO - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

A Chapa 2 fez 31,68% dos votos e a Chapa 1 ficou com 24,50%
A Chapa 3-Unidade Bancária Lugar: 256 votos, representando
venceu a eleição para a composição 31,68% dos votos válidos.
da nova diretoria do Sindicato dos Chapa 1-Resistência Bancária: 198
Bancários de Passo Fundo e Região. votos, conformando 24,50% dos votos
A eleição foi realizada na semana válidos.
A Diretoria Executiva,
passada, dias 14, 15 e 16 de junho.
composta de sete diretores, será
O resultado final foi o seguinte:
Chapa 3-Unidade Bancária: 354 formada por quatro integrantes da
votos, equivalentes a 43,81% dos Unidade Bancária, dois da Bancários
em Primeiro Lugar e um da
votos válidos.
Chapa 2-Bancários em Primeiro Resistência Bancária.

Encontro teve grande participação
das mulheres
O 32º Congresso Nacional dos
Funcionários da Caixa Econômica
Federal (CONECEF) foi realizado nos
dias 17, 18 e 19 de junho. O encontro
foi realizado em São Paulo e contou
com a participação de 352 delegados
e delegadas de todo o país. Um fato
notável foi a grande participação
feminina que quase chegou à
paridade com a masculina. Nada
menos que 168 mulheres estiveram
presentes, correspondendo a 48%
dos presentes.

Com 43,81% dos votos válidos, chapa 3 vence
eleição para a composição da nova diretoria

SINDICATO - II

Eleição da nova diretoria contou com grande
participação dos associados da entidade
A Diretoria do SEEB-Passo
Fundo e Região exalta e agradece a
grande participação dos associados da
entidade na eleição realizada na
semana passada. Entre bancárias e
bancários, da ativa e aposentados, o
total de votantes chegou a 830. Este
número representa 67,97% dos que
tinham direito a voto, ou seja, mais de
dois terços do total. A participação
significativa da base legitima o
processo democrático e transparente
levado a cabo pelo Sindicato.

Apoiadores foram essenciais - O
SEEB-PF também agradece as
companheiras e companheiros de
outros sindicatos de bancários
(Porto Alegre, Santa Maria, Cruz Alta,
Santa Rosa e Caxias do Sul), da
FETRAFI-RS e de sindicatos de
outras categorias, como o das
Máquinas Agrícolas, o SINTEE, o
CPERS e o dos Comerciários, que
prestaram essencial apoio e
ajudaram nas tarefas necessárias
à realização da eleição.

BANCO DO BRASIL

27º Congresso Nacional definiu a pauta
específica dos funcionários do BB

Durante três dias, de 17 a 19
de junho, foi realizado, em São Paulo,
o 27º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil. O
evento contou 323 participantes (212
homens e 111 mulheres) que
discutiram questões relacionadas ao
funcionalismo do maior banco público
do país. Na plenária final, que ocorreu
na manhã de ontem, foi definida a
pauta específica a ser entregue à
diretoria do banco para negociação no
decorrer da Campanha Nacional dos
Bancários deste ano.
Dentre as reivindicações

principais, estão o aumento nas
promoções por mérito e a inclusão
dos escriturários no Plano de Carreira
e Remuneração (PCR).
Os
funcionários reivindicam ainda o
interstício de 6% na tabela de
antiguidade. No tocante às condições
de trabalho, os trabalhadores e
trabalhadoras do BB querem o fim do
assédio moral e das metas abusivas
e o respeito à jornada de trabalho.
Também será cobrada do banco a
inclusão dos 15 minutos de descanso
para as mulheres dentro da jornada
de seis horas.

Sobre o 32º
CONECEF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Luta pela Caixa 100%
pública vai continuar

Uma das principais resoluções
do 32º CONECEF diz respeito à luta
pela Caixa 100% pública. Os mais de
350 participantes deliberaram pelo
aprofundamento da luta contra a
privatização da empresa. Neste
sentido, o movimento sindical vai
continuar na batalha contra a aprovação
do PL 4918 na Câmara do Deputados,
o antigo PLS 555. A ampliação do
debate sobre o importante papel social
desempenhado
pela
CEF,
imprescindível na busca do apoio
popular contra a privarização, precisará
contar, cada vez mais, com a
participação ativa do funcionalismo da
Caixa.
Nos próximos C&N, traremos
mais algumas das resoluções
principais do 32º CONECEF.
PIADINHA
Um doente se queixa:
- Doutor, toda noite quando vou dormir
eu vejo crocodilos azuis.
- O médico fala:
- Você já viu um psicólogo?
O homem responde:
- Não doutor. Só vejo crocodilos azuis
mesmo.

