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SINDICATO

Alguns esclarecimentos sobre como se deu
o recente processo eleitoral na entidade

Os dois processos eleitorais
anteriores ao deste ano de 2016 por que
passou o Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região apresentaram
uma particularidade. Em ambos,
ocorridos em 2013 e em 2010, não
ocorreu a disputa entre chapas; havia
apenas uma chapa inscrita.
Possivelmente, seja por isso e
também porque no período citado
tenham ingressado na categoria novos
bancários
e
bancárias
não
acostumados com um processo desse
tipo, que surgiram dúvidas e até mesmo
desconfianças quanto à forma como se
deu ou mesmo se dá a disputa eleitoral.
Por conta disso tudo, no C&N de hoje
fazemos alguns esclarecimentos de
como transcorreu o processo. O
Estatuto do Sindicato dispõe que:
Art. 59 - No período entre cento e vinte
e noventa dias antes do término do

mandato deverá ser convocada a
assembleia geral para instauração do
processo eleitoral, com a seguinte
ordem do dia:
a) definição da data, hora e local de
votação;
b) eleição da comissão eleitoral.
Parágrafo 2º- A assembleia poderá,
também, fixar o valor máximo de gastos
para cada chapa concorrente.
Observação: a assembleia foi realizada
no dia 14 de abril. Foi definido que a
entidade destinaria R$1,2 mil para os
gastos de campanha de cada chapa.
Finda a eleição e apurados os
votos, os coordenadores das três
chapas, Carlos José Marcos, Dário
Sidnei Delavy e Setembrino Dal Bosco
assinaram ata na qual concordam que
o processo eleitoral transcorreu dentro
da normalidade e sem qualquer fato que
o desabone.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Eleição para delegadas e delegados
sindicais: abertas as inscrições

Estão abertas as inscrições de
candidata(o)s à eleição para delegados
e delegadas sindicais da Caixa
Econômica Federal. O edital de
convocação, que reproduzimos
abaixo, foi enviado a todas as
dependências da CEF da base
territorial do Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região no dia de
ontem.
A(o) delegada(o) sindical

desempenha papel de especial
importância para toda a organização
e mobilização de qualquer categoria de
trabalhadores. Como bem sabe a
categoria bancária, é a capacidade de
mobilização que faz o diferencial, que
possibilita o triunfo nas lutas que, já
historicamente, os trabalhadores e
trabalhadoras travam com o patronato
por melhores salários, melhores
condições de trabalho e de vida.

EDITAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo
Fundo e Região, por seu representante legal, comunica a todos os
empregados da Caixa EconômicaFederal dos municípos de Passo Fundo,
Lagoa Vermelha, Sananduva e Tapejara a abertura do processo eleitoral
para Delegado/a Sindical da Caixa Econômica Federal, cujo mandato será
de 1º de agosto de 2016 a 31 de julho de 2017.
Inscrições: até 11/07/2016
Eleição: de 19 a 21/07/2016 nas respectivas unidades da Caixa
Posse: 01/08/2016
Passo Fundo (RS), 05 de julho de 2016.

BANRISUL

Fetrafi-RS consulta
banrisulenses

A
Federação
dos
Trabalhadores e Trabalhadoras em
Instituições Financeiras do Rio
Grande do Sul (Fetrafi-RS)
encaminhou a todos os sindicatos
uma pesquisa para ser feita com os
funcionários e funcionárias do
Banrisul. A consulta questiona sobre
temas específicos do banco e as
prioridades para a Campanha
Nacional dos Bancários. Compilados,
os dados servirão de subsídio ao
Encontro Nacional dos Banrisulenses
que será realizado em breve.
Diretores do SEEB-Passo
Fundo já está distribuindo os
formulários da pesquisa e deverão
recolhê-los até o final da próxima
semana, dia 15 de julho.
SINDICATO

Firmado convênio
com psicóloga

A psicóloga Clarice da Silva
Santos firmou convênio com o SEEBPasso Fundo e Região. Bancários e
bancárias associados à entidade, e
seus dependentes, têm direito a
desconto de 50% nos atendimento em
psicologia infantil, adulto e de casal.
O endereço da psicóloga
atende é: Rua Paissandú, nº 1515,
sala 405, centro, Passo Fundo. Os
telefones para contato são:
(54)81095987 e (54)96755792.
PIADINHA
São Pedro chegou na floresta e disse:
- Vai ter festa no céu.
E o sapo:
- OOOOOBA!
- Vai ter comida de graça.
- OOOOOOOOOOBA!
- Vai ter bebida de graça.
- OOOOOOOOOOOOBAA!
- Só tem um problema: quem tem
boca grande não entra.
E o sapo, sem pestanejar:
- Coitadinho do jacaré!

