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BANRISUL - I

dicais apresentaram um estudo de
ascensão profissional realizado pelo
Banco do Brasil e se comprometeram
a encaminhar estudos efetuados pelo
Banpará e a CEF. Os sindicalistas
ressaltaram ainda a importância da
contratação de um especialista em
cálculo atuarial. A diretoria do Banrisul
se comprometeu a enviar à assessoria jurídica um parecer para a
contratação de consultoria externa
para o estudo do quadro de carreira e
do impacto atuarial.

BANRISUL - II

Próxima reunião da Comissão
acontecerá no dia 9 de dezembro
A próxima reunião da Comissão
Paritária já está marcada para o dia 9
de dezembro. Conforme matéria
publicada pelo SEEB-Porto Alegre em
seu site, em cobertura da reunião da
segunda-feira, para o dia 9 os
representantes dos trabalhadores
solicitaram do banco “um diagnóstico,
por quadro de carreira, do tempo de

serviço, salário e formação dos
banrisulenses, que será utilizado para
formar uma matriz da atual situação
no banco. Também propuseram
continuar alimentando o debate com
outros planos existentes, com a
possibilidade de visita a instituições
como o BB e a Caixa, aprofundandose nessas experiências”.

EUROPA

O FMI e os temores dos europeus
A crise econômico-financeira
segue se alastrando por diversos
países europeus. Há pouco era a
Grécia e a Espanha. O caso mais
recente é o da Irlanda e os noticiários
já apontam também sérios problemas
em Portugal. O mesmo ocorre nos
países do leste europeu.
E a receita do FMI para debelar
a crise segue sendo a mesma:
cortes de servidores públicos, nos
salários, nas aposentadorias e nos
direitos sociais. Os governos estão
endividados e sem recursos,
justifica-se.
Enquanto isso, em reunião de
cúpula realizada em Lisboa, Portugal,
na semana passada, os países
membros da Otan (Organização do
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SINDICATO

Comissão Paritária do Quadro de
Carreira teve reunião segunda-feira
Na segunda-feira, 22, a comissão paritária para o quadro de carreira do Banrisul realizou mais uma reunião. Os representantes do banco
afirmaram que estudos sobre alterações no quadro, realizados ainda nesta década, não foram implementados
em razão do impacto atuarial na Fundação e implicações jurídicas. Os estudos em questão foram realizados
pelo próprio banco, em 2001, e pela
consultoria Mercer, em 2005.
Por sua vez, os dirigentes sin-
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Tratado do Atlântico Norte)
concordaram com a proposta do
governo dos Estados Unidos para a
construção
de
um
escudo
antimísseis. O escudo teria o objetivo
de proteger os EUA e todos os países
membros da Otan na Europa.
Ou seja, dezenas de bilhões de
euros, que supostamente faltam aos
governos para garantir qualidade de
vida a seus cidadãos, serão
carreados para a “defesa”. Na
verdade, farão a farra de lucros das
grandes empresas fabricantes de
armas e outras mega-corporações.
A charge ao lado é sugestiva.
Não seria o FMI e suas políticas
favoráveis ao grande empresariado a
verdadeira ameaça ao povo europeu?

Sobre os convênios
A Diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região mantém diversos convênios que garantem benefícios a bancárias e bancários associados e seus dependentes.
Para consultar a relação de convênios firmados e as vantagens oferecidas, basta acessar a página do Sindicato
na
Internet,
www.bancariospassofundo.org.br.
Psicologia - as profissionais
conveniadas são as seguintes:
Caroline Scipioni
Flávia Regina Berlatto
Patrícia Elisabete de Lima
Vivian Luciane Dresch
Fisioterapia - a profissional
conveniada é: Daiana Moreira Mortari.
PIADINHA
Na feira de arte, o turista olhava o trabalho de pintura de um dos expositores. Finalmente, ele escolheu um dos
quadros, grande e colorido:
- Gostei! Vou levar este!
- O senhor fez uma ótima escolha.
Essa tela me custou 10 anos de vida disse o pintor.
- Puxa! Dez anos? Deve ter dado um
trabalhão!
- Ô se deu! Foram dois dias para pintar e o resto para conseguir vender!

Daniel Paz
http://diariogauche.blogspot.com/-22/11/10

