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BANRISUL - I

SEEB-PF terá delegados na Conferência Plano de Carreira: CP
Nacional e nos congressos do BB e CEF apresentou premissas
Uma delegação significativa,
composta de 17 bancárias e bancários,
representou o SEEB-Passo Fundo e
Região na 13ª Conferência Estadual
dos Bancários, realizada no final de
semana passado, 18 e 19/06: Eliane
da Rosa, da CEF, Jaqueline C de
Almeida, do HSBC, Carlos H
Niederauer, do Itaú, Luiz C Della Mea e
Setembrino Dal Bosco, do Bradesco,
Dário S Delavy e Júlio Montenegro, do
Santander, Carlos J Marcos, Dalva N
Soccol, Gabriela Z La Maison, Gustavo
Marques, Leonardo Gomes e Lisiê E
Sbardelotto, do Banrisul, Carlos A Dall

Agnol, Guilherme M Dalla Lana, Nelson
A Fazenda e Pedro H Marques, do BB.
Nosso Sindicato conseguiu
incluiu três nomes entre os delegados
que vão participar dos encontros
nacionais da categoria:
Carlos Alberto Dall Agnol - Congresso
Nacional dos Funcionários do Banco
do Brasil, nos dias 9 e 10 de julho;
Eliane da Rosa - Congresso Nacional
dos Funcionários da Caixa Econômica
Federal, nos dias 9 e 10 de julho;
Luiz Carlos Della Mea - Conferência
Nacional dos Bancários, nos dias 29,
30 e 31 de julho.

AGRICULTURA

Toxina transgênica Bt é detectada no
sangue de mulheres canadenses
Um
estudo
realizado
recentemente pela Universidade de
Sherbrooke, Canadá, coloca em
cheque as afirmações dos defensores
da transgenia aplicada à produção de
alimentos.
Segundo esses
defensores, a toxina Bt (Bacillus
thuringiensis), por ser metabolizada
pelo aparelho digestivo, seria inofensiva
para o consumo humano.
Bem ao contrário disso, o
estudo mostrou que tal toxina persiste

indefinidamente na corrente sanguínea.
Ao todo, 69 mulheres tiveram seu
sangue submetido a análise, das quais
30 grávidas no final da gestação. A
análise mostrou a presença da toxina
Bt em 93% das gestantes e em 69%
das não grávidas. Além disso, em 80%
dos cordões umbilicais também foi
detectada a toxina.
Para ler mais sobre o citado
estudo, acesse http://www.mst.org.br/
node/11918.

DE OLHO NA MÍDIA

O silêncio quase absoluto a respeito dos
resultados do estudo realizado no Canadá
Possivelmente, você ainda
lembra. Tão logo iniciou-se o plantio
das sementes transgênicas, o que
mais víamos e ouvíamos nos órgãos
da mídia hegemônica eram elogios. A
nova tecnologia era segura e não traria
impactos negativos à saúde humana
e ao meio ambiente. Além disso,
possibilitaria a expansão da produção
de alimentos e, com isso, o fim da
fome em todo o planeta.
Os críticos do plantio de

transgênicos eram tachados de
inimigos da ciência, retrógrados e outros
adjetivações. Debates aprofundados
sobre tema de tão grande importância
para qualquer cidadão, o mínimo que
poderíamos esperar de tal mídia,
praticamente não tivemos.
Portanto, não admira, o
silêncio quase absoluto que reina na
mídia hegemônica sobre os
preocupantes resultados do estudo
realizado no Canadá.

Na sexta-feira, 17, a
Comissão Paritária sobre o Plano de
Carreira do Banrisul esteve reunida
com diretores do banco. Na
oportunidade, as dirigentes sindicais,
Denise Correa e Lourdes Rossoni
apresentaram à diretoria do banco as
premissas que devem nortear a
construção do plano. Para os
membros da CP, desenvolvimento
profissional que integre avaliação,
promoção, ascensão, entre outros, é
requisito básico para a constituição
de um novo Plano de Carreira.
BANRISUL - II

Prazo de conclusão
do PC foi esticado
Canal de comunicação segue
recebendo sugestões
A Comissão Paritária do PCBanrisul informa que o prazo para a
conclusão dos estudos sobre o novo
Plano de Carreira teve que ser
ampliado. Isto se deve, segundo a CP,
ao novo patamar das discussões
estabelecido a partir da assunção da
nova diretoria do banco, em março
deste ano, e da necessidade de que
as mudanças no plano não se
resumam a uma simples alteração da
tabela do atual Quadro de Carreira.
Nova reunião com a diretoria do banco
está marcada para o dia 7 de julho.
O canal de comunicação da
que a CP disponibilizou ao
funcionalismo continua aberto. Os
banrisulenses podem enviar
sugestões para os debates sobre o
Plano de Carreira através do e-mail:
carreira.banrisul@sindbancarios.org.br.
PIADINHA
Piada muito ouvida em Portugal.
Estavam dois brasileiros em Roma a
contemplar o Coliseu:
- Que coisa mais linda - diz um deles.
- Bacana mesmo, meu. Imagina
quanto estiver pronta - diz o outro.

