ELEIÇÕES NO SINDICATO

Definidos Comissão e
calendário eleitoral
No último dia 26/3, o Sindicato
dos Bancários do Ceará realizou assembléia geral extraordinária, dando
início, assim, ao processo eleitoral
para o triênio 2009/2012. Conforme
prevê o Estatuto do SEEB/CE, os
associados, em pleno gozo de seus
direitos nos termos do Capítulo III,
discutiram e deliberaram sobre a escolha da Comissão Eleitoral, que dirigirá as eleições oficiais do Sindicato este ano. Na mesma assembléia
foi aprovado o calendário oficial da
eleição.
Por maioria, foi escolhido para
presidente da Comissão Eleitoral,

João Bosco Cardoso de Souza, da
Caixa Econômica Federal. Ainda
compõem essa Comissão Marlúcia
Lima de Oliveira, também da Caixa
Econômica Federal e José Dantas
Batista Filho, do Banco do Nordeste
do Brasil.
Presentes à assembléia geral
extraordinária, que aconteceu na
sede do Sindicato, estiveram bancários de bancos públicos e privados.
Os bancários puderam constatar a
total transparência que tem caracterizado a diretoria do Sindicato, em
todos os níveis, demonstrada também nas assembléias gerais.
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Assembléia geral extraordinária aconteceu na sede do Sindicato

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS
NO ESTADO DO CEARÁ
ELEIÇÕES SINDICAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, faço saber que nos dias 29 e 30/06/2009 e 01/07/2009, no
horário das 08h00min às 20h00min, na sede desta entidade, na rua 24 de Maio
nº 1289, Centro, em Fortaleza(CE) e no horário de expediente dos empregados
em Bancos, ou seja, de 08h00min às 18h00min nas 21 (vinte e uma) sub-sedes
regionais e em cada uma das unidades bancárias da base territorial deste
Sindicato, constantes do mapa geográfico de distribuição da base territorial do
Sindicato (anexo ao estatuto da Entidade), através de mesas coletoras itinerantes
e fixas, realizar-se-á eleição para renovação do Sistema Diretivo do Sindicato –
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Diretores Regionais –
efetivos e suplentes, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para registro/
inscrição de chapas concorrentes, a contar a partir do dia seguinte ao da
publicação deste edital, portanto no período de 03.04.2009 a 17.04.2009,
publicação essa que ocorrerá em jornal de grande circulação, nos termos dos
artigos 109 e seguintes do Estatuto. O horário de votação poderá,
excepcionalmente, ser elastecido até a 00:00 hora (zero hora), exclusivamente
nas dependências com expediente nos turnos noite/madrugada. O requerimento
de registro, em 2 (duas) vias e acompanhado de todos os documentos exigidos,
será dirigido à Comissão Eleitoral, podendo ser assinado por qualquer dos
candidatos que integrarem as chapas que postulem a inscrição. A secretaria da
Comissão Eleitoral funcionará no período destinado ao registro de chapas no
horário das 08h00min às 18h00min, na Secretaria Geral do Sindicato dos
Bancários do Ceará, situada na rua 24 de Maio nº 1289, Centro, Fortaleza(CE)
e prestará as informações necessárias, receberá a documentação e fornecerá
os correspondentes recibos. Será recusado o registro de chapa que não
apresentar o número total de candidatos efetivos e pelo menos 50% (cinqüenta
por cento) dos respectivos suplentes da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal
e pelo menos 1/3 (um terço) dos membros efetivos do Conselho de Diretores
Regionais (art. 113). A impugnação de candidaturas poderá ser feita no prazo de
05 (cinco) dias a contar da publicação da relação nominal das chapas registradas,
nos termos do artigo 121 do Estatuto. Caso não seja obtido quorum no primeiro
escrutínio, seja pela exigência de maioria absoluta (art. 135), seja pela insuficiência
de participantes (art. 140), haverá eleição em segunda votação, a ser realizada
nos dias 13 e 14 de julho de 2009 (art. 135 e 136), sendo proclamada vencedora,
a chapa que obtiver maior número de votos. Na hipótese de empate serão
realizadas novas eleições nos dias 23 e 24 de julho de 2009 (art. 137). A posse
do Sistema Diretivo eleito dar-se-á no dia 28 de agosto de 2009. Este edital e o
respectivo aviso resumido, além de sua publicação no Jornal Tribuna Bancária,
e em jornal de grande circulação no Estado do Ceará, serão afixados na sede
desta Entidade, nesta capital, na Rua 24 de Maio nº 1289, Centro.
Publique-se. Afixe-se. Registre-se e Cumpra-se.
Fortaleza(CE), 02 de abril de 2009.
COMISSÃO ELEITORAL
JOÃO BOSCO CARDOSO SOUSA
PRESIDENTE
JOSÉ DANTAS BATISTA FILHO
MEMBRO DA COMISSÃO
MARLÚCIA LIMA DE OLIVEIRA
MEMBRO DA COMISSÃO
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Centrais Sindicais
promovem Dia Nacional
de Luta contra as
demissões
Divulgação

Em pauta unificada com trabalhadores de todos os setores,
estudantes, camponeses e mulheres, a CUT e demais Centrais
Sindicais promoveram um Dia
Nacional de Luta, na última segunda-feira, dia 30/3, em diversas cidades do País. Em Fortaleza, a concentração aconteceu na
Praça da Bandeira, saindo em
passeata até a Praça do Ferreira,
onde houve um ato reunindo
centenas de manifestantes, com
apoio de representantes dos partidos políticos de esquerda. Durante o ato unificado, os trabalhadores deixaram claro que o povo
não é o culpado pela crise e não pode
pagar o preço por ela.
“Essa crise não é nossa”, disse o
diretor da Central Única dos Trabalhadores (CUT/CE), Will Perreira. Mobilizando militantes durante a manifestação contra a crise e as demissões, o
diretor disse que esse colapso é desculpa dos patrões para justificar a demissão de trabalhadores dos setores mais
fragilizados. “O Ceará não está sofrendo ainda os efeitos da crise, por isso
não há motivos para pânico. O índice
de demissão em 6% continua igual ao
mesmo período do ano passado”, argumentou Will Perreira.
Durante o ato unificado, os trabalhadores deixaram claro que o povo
não é o culpado pela crise e não pode
pagar o preço por ela. A precarização,
o arrocho salarial e o desemprego
enfraquecem o mercado interno, deixando o País vulnerável e a mercê da
crise, prejudicando principalmente os
mais pobres.
Na Praça do Ferreira, os manifestantes enfatizaram que é preciso cortar
drasticamente os juros, reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salários,
acelerar a reforma agrária, mais investimentos em educação, saúde, além de
medidas concretas dos governos para
impedir as demissões, garantir os empregos e a renda dos trabalhadores.

Drawlio Joca

Propostas da CUT para
superação da crise
Redução drástica da taxa básica de juros: com a taxa alta
como está, os mesmos especuladores de sempre ganham
e ainda derrubam o consumo;
Mais investimentos públicos: que o Governo Federal, através do BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal
e do PAC, mantenha e até amplie os investimentos em
obras que gerem emprego e renda;
Contrapartidas sociais: o Governo precisa exigir que todas
as empresas que receberem isenção de impostos ou
empréstimo com dinheiro público se comprometam a não
demitir, sob pena de punição;
Redução de impostos: a CUT propõe a redução da carga
tributária durante os meses em que a produção estiver em
baixa;
Usar o superávit primário para garantir programas sociais
e investimentos em obras que gerem empregos;
Redução da jornada sem redução de salários: se a jornada
de trabalho semanal cair das atuais 44 horas para 40 horas,
vai haver mais espaço para manter ou até gerar novos
empregos;
Combate às terceirizações: os patrões abusam das
terceirizações, para pagar salários mais baixos e não
honrar com os direitos trabalhistas. Isso precisa mudar;
Fim da rotatividade: os empresários brasileiros têm por
hábito demitir trabalhadores para contratar outros que vão
ganhar menos. É uma forma de aumentar os lucros.

SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS NO ESTADO
DO CEARÁ
ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL
DE CONVOCAÇÃO
A COMISSÃO ELEITORAL COORDENADORA DAS
ELEIÇÕES DO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO
CEARÁ (SEEB-CE), eleita em Assembléia Geral
Extraordinária da categoria bancária, no dia 26 de março do
ano em curso, torna público que, nos dias 29 e 30/06/2009
e 1º/07/2009, realizar-se-á, em primeiro escrutínio, eleição
para renovação do Sistema Diretivo do Sindicato – Diretoria
Executiva, Conselho Fiscal e Conselho de Diretores Regionais
– efetivos e suplentes, para o triênio 2009/2012, ficando
aberto o prazo de 15 (quinze) dias para registro de chapas
concorrentes, a contar a partir do dia seguinte ao da
publicação deste edital, portanto, no período de 03.04.2009
a 17.04.2009, publicação essa que ocorrerá em jornal de
grande circulação, nos termos dos artigos 109 e seguintes
do Estatuto da entidade. O requerimento de registro de
chapas, assinado por qualquer dos candidatos que a
integrarem, será endereçado à Comissão Eleitoral, em duas
vias e acompanhado de todos os documentos exigidos no
Estatuto do SEEB/CE (art. 112). A secretaria da Comissão
Eleitoral funcionará no período destinado ao registro de
chapas no horário de 08h00min às 18h00min, na Secretaria
Geral do Sindicato dos Bancários do Ceará, na Rua 24 de
Maio, 1289, Centro – Fortaleza(CE), e prestará as
informações necessárias, receberá a documentação e
fornecerá os correspondentes recibos. A votação realizarse-á, através de mesas coletoras itinerantes e fixas, no
horário de 08h00min às 20h00min, na sede do SEEB-CE; e
no horário de expediente dos empregados em Bancos, ou
seja, de 08h00min às 18h00min nas 21 (vinte e uma) subsedes regionais e em cada uma das unidades bancárias da
base territorial deste Sindicato, constantes do mapa
geográfico de distribuição da base territorial do Sindicato
(anexo ao Estatuto da Entidade). O horário de votação
poderá, excepcionalmente, ser elastecido até a 00:00 hora
(zero hora), exclusivamente nas dependências com
expediente nos turnos noite/madrugada. Este aviso resumido
e o edital de convocação das eleições (completo), além de
sua publicação no Jornal Tribuna Bancária, e em jornal de
grande circulação no Estado do Ceará, serão afixados na
sede do SEEB-CE, nesta capital.
Publique-se. Afixe-se. Registre-se e Cumpra-se.
Fortaleza(CE), 02 de abril de 2009.

JOÃO BOSCO CARDOSO SOUSA
PRESIDENTE
JOSÉ DANTAS BATISTA FILHO
MEMBRO DA COMISSÃO
MARLÚCIA LIMA DE OLIVEIRA
MEMBRO DA COMISSÃO
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