Assembleia Geral Extraordinária
27 de NOVEMBRO de 2018

Ofício Circular Nº 1043 • 24.OUT.2018

Cara(o) Colega:

Requereu a Direção, após decisão unânime da Comissão Permanente do Conselho
Geral e ao abrigo do artº 23º, nº 2, alínea b) dos Estatutos, a convocação de uma sessão
extraordinária da Assembleia Geral dos Associados do Sindicato dos Bancários do
Norte, a realizar no próximo dia 27.11.2018, para consulta sobre a extinção do SBN e a
sua integração num Sindicato Nacional. A MAGCCG dá, assim, cumprimento à decisão.
Na procura de ajudar a exprimir pelo voto a vontade da Classe, entende a MAGCCG
recomendar que a natureza de tal consulta exija uma reflexão serena e profunda.
Hoje, quando se trata de assunto tão importante como a eventual extinção do nosso
Sindicato, o crucial é curar de saber do mérito das opções formuladas e da sua real bondade e valia.
É certo que a nossa Instituição terá sempre o futuro que os seus Associados lhe traçarem, ao participar, ao aprimorar ideias, ao definir configurações e ao consagrar a forma
por que optarem.
Por ser a Assembleia Geral Extraordinária um meio soberano de consulta à disposição
dos Associados do Sindicato dos Bancários do Norte, entende-se que o seu resultado
seja por todos escrupulosamente cumprido.
A MAGCCG tudo fará no sentido de o escrutínio respeitar todas as regras estatutárias,
em ordem a garantir uma fiel transparência e o cumprimento dos normativos que
regem a democracia do nosso sindicato.
Fica, por isso, o nosso apelo ao voto. Que ninguém fique de fora na votação de 27 de
novembro próximo, que se configura como uma das escolhas mais importantes da
historia do SBN!
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