Quarta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

Nº 2681

secretaria@bancariospassofundo.org.br

www.bancariospassofundo.org.br

BANRISUL

25 / maio / 2011

3601-2785 ou 3601-2786

HAPPY HOUR

Seminário sobre o Plano de Carreira é
neste sábado, em Porto Alegre

Nesta sexta, venha
para o Sindicato!

forma que o plano possa ser
implementado ainda em 2011.
O jornal “Nossa Voz” que já
está circulando pelas agências do
Banrisul traz em suas páginas mais
detalhes sobre o Seminário.
Convidamos
todos
os
banrisulenses a fazerem parte deste
importante momento de reflexão e
debate sobre algo fundamental como
o Plano de Carreira. Para participar,
basta entrar em contato com Carlitos,
Diego Pulga e Gustavo Marques
(diretores do SEEB Passo Fundo e
Região) o quanto antes, pois pode
haver a necessidade de locação de
uma van, dependendo do número de
representantes de nossa região.
O Sindicato irá subsidiar as
despesas de quem participar do evento.

Nesta sexta-feira (27),a partir
das 17:30h, o Sindicato realizará um
happy hour para os bancários, em
seu salão de eventos. Haverá
cerveja, pão com linguiça e galetinho
assado, acompanhados de música
ao vivo. Não será cobrado ingresso,
mas é importante que os
interessados em participar entrem
em contato com os diretores do
Sindicato, com antecedência, para
garantirem seus lugares.
Convidamos os bancários e
bancárias de toda a nossa base
territorial a participarem de mais este
momento de descontração e
integração promovido pelo Sindicato.
Forme uma turma em sua
agência e venha se divertir no
Sindicato! Esperamos vocês!

FMI exige sacrifícios dos espanhóis
enquanto concede prêmio a Strauss Kahn

PIADINHA
-Mamãe, posso usar sutiã? Já tenho
15 anos!
-Não adianta insistir neste assunto!
Eu já disse que não, João Roberto!

O movimento sindical está
convocando os banrisulenses para o
Seminário Nacional sobre o Plano de
Carreira do Banrisul. O encontro
ocorrerá no dia 28 de maio, a partir das
9h, no Hotel Everest, em Porto Alegre
com previsão de encerramento para
as 17h.
Será uma ótima oportunidade
para que todos possam contribuir na
construção de um plano, que já está em
estudo e em discussão pela Comissão
Paritária que reúne, periodicamente,
representantes dos trabalhadores e do
banco para tratar de assuntos relativos
ao Banrisul. Neste encontro serão
ouvidas as propostas e sugestões de
todos os presentes, para que se possa
avançar nos trabalhos e entregar à
direção do banco um documento, de
ESPANHA

Desde o dia 15 de maio,
dezenas de milhares de espanhóis
têm tomado às ruas e praças de
inúmeras cidades para exigirem
mudanças na política e na
economia de seu país. “Não
somos mercadorias nas mãos de
políticos e banqueiros” e “Sem
casa, sem trabalho, sem pensão
e sem medo” são exemplos de
frases estampadas em camisetas,
faixas e bandeiras pelos espanhóis,
que prometem seguir com as
manifestações.
No artigo, Los ‘indignados’
y la Comuna de París, o sociólogo
argentino, Atílio Borón, escreve
sobre os protestos dos espanhóis
e também sobre o caso de assédio
sexual de que é acusado o diretor
do FMI, Dominique Strauss Kahn.
Atílio Borón escreve:
“As incoerências éticas do
verdadeiro reitor da economia

espanhola, o FMI, não podem
senão irritar e mobilizar camadas
cada vez mais amplas de cidadãos
e cidadãs: enquanto estes
padecem todo tipo de cortes em
seus salários e em seus direitos
laborais, os bandidos do FMI
decidem premiar a Dominique
Strauss
Kahn
com
uma
indenização de 250.000 dólares
porque renunciou antecipadamente
a seu cargo... e por haver incorrido
em um gravíssimo delito como a
investida sexual sobre uma
trabalhadora africana em um hotel
de Nova York, desfrutará de uma
suculentíssima aposentadoria, que
é negada a milhões de espanhóis e
europeus em Portugal, Grécia,
Irlanda, Islândia...”
O artigo de Atílio Borón,
pode ser lido, na íntegra, no sítio
espanhol, w w w. r e b e l i o n . o r g ,
com data de 22/05/2011.

- Acusam o diretor do FMI de violação e
assédio sexual
- Contra que países?
http://diariogauche.blogspot.com/ - 19/05/2011

