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SINDICATO - I

Posse da nova diretoria acontece na
sexta-feira, 28, às 18 horas

A posse da nova diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo
e Região, eleita em dezembro passado, acontece na sexta-feira, 28, a partir das 18 horas. Será uma solenidade simples, com coquetel e música ao
vivo. Estarão presentes representantes da Fetrafi-RS e de vários sindica-

tos e companheiras e companheiros
de outras entidades que, solidariamente, ajudaram-nos a realizar a eleição.
Bancárias e bancários de toda
a base estão convidados a participarem do evento. Para tanto, deverão
confirmar presença com o diretor do
Sindicato no seu banco ainda hoje.

BANCO DO BRASIL

As “agências complementares” e a
discriminação ao povo brasileiro

A Diretoria do Banco do Brasil
anunciou a criação de um novo modelo de agência que terá como objetivo
de atender as classes C, D e E. Conforme a presidência do banco, essas
“agências complementares” configuram um novo conceito de atendimento.
Na verdade, o tal novo modelo
não passará de um correspondente
bancário que poderá contar com funcionários do banco para a realização de
operações que costumeiramente estabelecimentos desse tipo não fazem,
como a concessão de crédito.

Aí vemos a realidade ignominiosa a que chegou o grande Banco do
Brasil. Um banco cujo próprio nome já
diz, do Brasil, em que o brasileiro pertencente às classes menos
favorecidas é discriminado, não podendo entrar em suas agências. Ao que
parece, a diretoria do BB deixou-se impregnar até a medula pela lógica
neoliberal de mercado e resolveu afastar ainda mais a instituição de sua função social. Povo e trabalhadores brasileiros esperam do governo Dilma
uma mudança nos rumos do BB.

DE OLHO NA MÍDIA

“Mas, havia uma ditadura em Túnis?”

No artigo “Pero habia uma
dictadura em Túnez?”, o jornalista e
escritor espanhol, Pascual Serrano,
mostra como os órgãos da mídia
hegêmonica manipulam, ocultam e
distorcem as informações:
“O cidadão médio europeu
nunca havia ouvido nenhuma queixa
contra o presidente tunisino, os meios
de comunicação não denunciavam
aquilo que era uma ditadura, os
parlamentos não aprovavam
resoluções de condenação àquele
governo, não se escutavam
acusações contra a falta de liberdade
de expressão nesse país. Inclusive,
a ONU celebrou uma conferência
sobre o direito à informação em sua
capital, na capital de um país onde não

se podia acessar o Youtube, porém
ninguém nos havia contado”.
“As ditaduras estão sempre em
Cuba, Venezuela e Bielorússia, em
países onde as eleições as ganha a
esquerda”. “Não importa que haja
observadores internacionais ou não.”
“Os países submissos aos governos
ocidentais e às instituições
econômicas internacionais nunca são
acusados de ditaduras, ainda que
seu presidente se mantenha durante
décadas no poder mediante eleições
onde os partidos de oposição podem
existir sempre que peçam o voto para
o mesmo.”
Para ler a íntegra do artigo de
Serrano, acesse o sítio espanhol
www.rebelion.org, data de 17/01/2011.
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SINDICATO - II

“Fora do ar”

De amanhã até a sexta-feira, 28,
a sede administrativa do SEEB-PF ficará “fora do ar”. O sistema de computação da entidade vai passar por
uma reestruturação completa e estaremos sem comunicação, pelo menos via Internet.
BANRISUL - I

Nova diretoria foi
apresentada ontem

No dia de ontem, o presidente do
Banrisul, Túlio Zamin, apresentou os
novos diretores que o ajudarão a comandar o banco pelos próximos quatro anos. Conforme salientou Zamin,
os nomes dos indicados passarão
agora pela apreaciação da Assembleia
Legislativa e do Banco Central. Na
avaliação do presidente, o conjunto dos
diretores “tem um viés técnico muito
forte e qualificado” o que garante “uma
gestão bastante profissional”.
BANRISUL - II

Funcionários querem
ser valorizados

Fortalecimento da função social do
banco também é reivindicado
Já a expectativa dos funcionários do Banrisul é de que a nova diretoria do banco os trate também com
profissionalismo. É preciso que seja
instituída uma política de recuperação
da dignidade do conjunto dos funcionários - tão maltratados nos últimos
dois governos -, reconhecendo sua
capacidade e dedicação e valorizando-os. Outra reivindicação dos trabalhadores é o fortalecimento efetivo
da função social do banco.
NOTA DE PESAR
Com pesar, comunicamos o falecimento do colega Elemar José
Finger ocorrido na sexta-feira, 21.
Elemar era funcionário aposentado do
Banrisul e foi diretor do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
no período de 1999 a 2005.

