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Greve dos vigilantes continua e fecha
agências bancárias
(Sindesv-DF) e a representação
patronal no Ministério Público do
Trabalho para tentar encontrar um
acordo.
Segundo o Sindicato dos
Vigilantes do DF, a categoria conta
com 20 mil trabalhadores e desses
80% estão em greve. Eles reivindicam
aumento do tíquete-refeição de R$
13,5 para R$ 25, reajuste salarial de
15% e adicional por risco de vida.
Além dos bancos, a greve atinge
órgãos públicos, escolas, hospitais e
empresas. Segundo o Sindicato, nos
hospitais os vigilantes de áreas como
maternidade, setor de psiquiatria e
Unidade de Terapia Intensiva (UTI)
estão trabalhando, ainda que, em
número bastante reduzido.

Bancos aumentam sua participação
sobre os papéis da dívida federal
papéis federais, 8,8% do total,
enquanto em dezembro de 2010 esse
percentual era de 10,43%.
Os fundos de investimentos
possuem R$ 451 bilhões em títulos,
25,30%, percentual ligeiramente
inferior a 25,71% apurado ao fim de
2010.
Já, os fundos de previdência
detêm R$ 274,8 bilhões, 15,4% do
total, parcela superior a 14,2%
registrada em dezembro de 2010.

BANRISUL

Validade do concurso público é
prorrogada até 2014
O Banrisul prorrogou por mais
dois anos, para até 8 de abril de 2014,
o prazo de validade do concurso
público realizado em 2009 para
aproveitamento dos candidatos
aprovados na função de escriturário.
O comunicado foi publicado na
última quinta-feira (26), por meio de

3601-2785 ou 3601-2786

Pós-graduação
IMED
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região acaba de fechar um convênio com a IMED. Pelo
estabelecido em contrato, o convênio beneficiará a todos os bancários
sindicalizados com um desconto de
5% nas mensalidades dos cursos de
pós-graduação.
A instituição de ensino conta
ainda com o “desconto pontualidade”
que, somado aos 5% do convênio, faz
a economia do bancário se aproximar
dos 15%.
Para maiores informações, entre em contato com a IMED pelo fone
3045-6100, ou com o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região.
CONVÊNIO II

Curso de Inglês

MERCADO FINANCEIRO

As instituições financeiras
aumentaram a participação no total da
dívida em títulos federais em 2011,
enquanto o governo reduziu.
Do total de R$ 1,783 trilhão da
dívida mobiliária interna, os bancos e
demais agentes do setor financeiro
detêm R$ 561,1 bilhões, 31,47% do
total. Em dezembro de 2010, essa
participação era de 30,85%.
O governo encerrou o ano
passado com R$ 157 bilhões em
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CONVÊNIO I

DISTRITO FEDERAL

As agências bancárias no
Distrito Federal (DF) permaneceram
fechadas nesta segunda-feira (30),
devido à greve dos vigilantes.
Conforme a Agência Brasil, a
orientação da Federação Brasileira de
Bancos (Febraban), em cumprimento
à legislação, é que as agências fiquem
fechadas até o retorno dos
funcionários ao trabalho.
Segundo o Banco do Brasil,
sem vigilantes, a previsão é que todas
as agências no DF fiquem fechadas.
Na sexta-feira (27), a Caixa
Econômica Federal informou que
também não abriria as agências.
Nesta segunda-feira, às 15h,
ocorreu uma reunião entre o Sindicato
dos Vigilantes do Distrito Federal
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edital no Diário Oficial do Estado do
Rio Grande do Sul.
A medida foi tomada em razão
da previsão do término do período de
validade do concurso no próximo dia
8 de abril deste ano. O banco segue
chamando os aprovados para suprir
o défcit de pessoal nas agências.

O SEEB Passo Fundo e Região estabeleceu convênio com a professora de Inglês Nícia Mara Miranda.
Através deste convênio, os bancários sindicalizados poderão contar
com desconto de 75% sobre o valor
de tabela do semestre do curso de
Inglês, exceto para matrícula e material didático. Os interessados podem entrar em contato pelo fone
3601-0098, em horário comercial.
PIADINHA
Um dia na Itália um homem foi
procurar um padre e confessou-lhe:
-Perdoe-me padre, durante a
Segunda Guerra Mundial, escondi um
refugiado em meu sótão.
-Bem, isso não é pecado, disse o
padre.
-Mas, o caso é que o fiz pagar
aluguel, confessou o homem.
-Isso não foi bonito, mesmo assim o
senhor se arriscou, disse o padre.
-Ah, obrigado padre,mas, tenho mais
uma pergunta…
-O que é?
-O senhor acha que devo contar-lhe
que a guerra terminou?

