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BANRISUL - I

MOVIMENTO SINDICAL

19ª Conferência Nacional dos Bancários As resoluções do
Encontro Nacional
deﬁniu o plano de lutas da categoria
A 19ª Conferência Nacional dos Bancários foi realizada
nos dias 28, 29 e 30 de julho em
São Paulo. Participaram do encontro, 603 bancários e bancárias
de todo o país, que deﬁniram um
plano de lutas para a categoria enfrentar os desaﬁos da conjuntura
adversa em que os trabalhadores
brasileiros estão mergulhados. O

plano prevê mobilização da categoria em defesa do emprego e dos
direitos, dos bancos públicos, da
democracia, do movimento sindical e para as mesas temáticas que
discutem temas como Saúde do
Trabalhador, Igualdade de Oportunidades, Segurança Bancária e
de Acompanhamento da Cláusula
de Prevenção de Conﬂitos.

GOVERNO FEDERAL

Michel Temer pretende a privatização
total da energia elétrica
Tarifas poderão aumentar de 5 a 6 vezes, diz engenheiro
Administrando o país para
seus chefes capitalistas, o governo
corrupto de Michel Temer avança
a passos largos nas privatizações.
O Ministério de Minas e Energia
quer mudar as normas que regem
o setor elétrico brasileiro. As alterações abandonam o conceito de
energia elétrica como um serviço e
bem público, transformando-a em
uma mera commodity. Ou seja,
uma mercadoria que pode ser vendida e comprada no mercado livre
de energia elétrica. Em resumo,

Temer pretende a privatização total
do setor energético do país.
De acordo com o engenheiro Ronaldo Custódio, ex-diretor
técnico da Eletrosul e professor no
curso de especialização em Energias Renováveis da PUC-RS, esse
modelo colocará “em risco a segurança energética do país”. Custódio alerta que uma das principais
consequências dessa mudança
poderá ser um aumento entre 5 e
6 vezes no preço pago hoje pela
energia.

GOVERNO ESTADUAL

O projeto de Sartori é o mesmo de Temer
Como já alertamos em edições anteriores do C&N, o nefasto
projeto político implementado pelo
governo corrupto de Michel Temer
tem a complacência da grande
maioria dos governadores. O engenheiro Ronaldo Custódio também
tem esta interpretação. Para ele,
o governo de José Sartori [PMDB]
quer privatizar todas as empresas
públicas de energia do Rio Grande
do Sul por estar inserido dentro da
lógica deste novo modelo. “Há um
alinhamento ideológico neste sen-

tido e a privatização é o carro chefe
desse modelo”, enfatiza Custódio
Nos últimos anos, assinala
ainda o engenheiro, a presença do
capital internacional [especialmente chinês] no setor elétrico brasileiro vem crescendo muito. Até aqui,
porém, tivemos a presença do Estado, regulando o setor.
As implicações dessa privatização serão graves. Por isso,
ao longo dos próximos C&N, tornaremos a abordar as observações
do engenheiro Ronaldo Custódio.

Defesa do banco público é uma
das mais urgentes tarefas
Na quinta-feira, 27, a Fetraﬁ-RS divulgou as resoluções do 25º
Encontro Nacional dos Banrisulenses. Intensiﬁcar as ações em defesa do Banrisul Público, integrando a
luta dos banrisulenses às iniciativas
da Frente Parlamentar e demais categorias de servidores públicos estaduais, contra a liquidação do patrimônio do RS, foi uma das principais
resoluções do encontro realizado
no dia 22/07. Esta é uma das mais
urgentes tarefas do movimento sindical e do conjunto dos funcionários
do banco.
BANRISUL - II

Plano de Carreira:
luta será retomada
Outra resolução importante
do 25º Econtro Nacional é a retomada da luta por um Plano de Carreira
justo. Quanto à Fundação Banrisul, será reaberto o debate com o
objetivo de avançar e melhorar a
reestruturação feita em 2014 e exigida do banco a abertura imediata
de um novo processo de migração
para aqueles que assim desejarem.
O conjunto das resoluções do 25º
Encontro Nacional pode ser lido em
matéria completa publicada na página do SEEB-PF na Internet.
PIADINHA
Dois amigos se encontram, depois
de muito tempo distantes:
— Puxa, quanto tempo? Como vão
as coisas?
— Eu estou ótimo e você?
— Eu vou ser pai pela primeira vez!
— Que legal! Parabéns! E a sua
mulher está feliz?
— Por enquanto está! Mas, na hora
que ela souber, vai ﬁcar uma fera!

