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BANRISUL

os funcinários, sendo importante
salientar que trata-se de um momento
ímpar para questionamentos,
sugestões e cobranças sobre os
diversos problemas encontrados pelos
beneficiários em relação ao plano de
saúde da CABERGS. Contamos com
a
participação
de
todos.

DIMINUIÇÃO DA DISPARIDADE

Salários das mulheres crescem mais
que dos homens, diz IBGE
O salário das mulheres cresce
cerca de três vezes mais do que o
dos homens, segundo dados do
Censo 2010 divulgados na sexta-feira
(27/04) pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). O
delas teve aumento de 13,5%, o
equivalente a R$ 867 a mais, em
média. O deles, de 4%, o que
corresponde
a
R$
60.
Ainda assim, elas ganham
menos do que os homens. Em 2000,
elas recebiam o equivalente a 67,7%
do pagamento deles. Hoje, 73,8%.

Entre as regiões do país, de
2000 a 2010, a diferença de salários
entre homens e mulheres se tornou
menor no Norte, onde o rendimento
das trabalhadoras passou de 74,6%
para 82,4% do recebido pelos homens.
Já no Sul, a diferença caiu menos, de
63,2% para 69%.
Sobre a população em geral,
os dados do IBGE mostram que o
rendimento médio dos trabalhadores
subiu de R$ 1.275, em 2000, para R$
1.345, em 2010. O valor representa
um
ganho
real
de
5,5%.

BANCO DO BRASIL

Lucro apurado no primeiro trimestre
foi de R$ 2,5 bilhões
O Banco do Brasil, maior
instituição financeira do país,
anunciou na quinta-feira, dia 3, que
teve lucro líquido de R$ 2,5 bilhões no
primeiro trimestre do ano. O resultado
significa uma queda de 14,7% na
comparação anual e retração de
15,8% ante o período imediatamente
anterior.
Isso ocorreu porque o BB fez
provisões para devedores duvidosos
de R$ 3,576 bilhões no período,
aumento de 36% em um ano e o
maior nível desde pelo menos o
quarto trimestre de 2009.
No entanto, o balanço
divulgado revela que a taxa de
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Reunião com a CABERGS acontece
nesta quinta-feira, 10 de maio
Nesta quinta-feira (10/05), às
18 horas, no salão de eventos do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região, acontecerá uma
reunião dos membros da diretoria da
CABERGS com os banrisulenses de
nossa base territorial.
Esta reunião é aberta a todos
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inadimplência de operações vencidas
há mais de 90 dias se manteve
estável, pois atingiu 2,2% da carteira
de crédito, levemente superior aos
2,1% registrados no mesmo período
do ano passado, ficando bem abaixo
dos 3,7% registrados no sistema
financeiro. Este excesso nas
provisões não é exclusividade do BB.
Mesmo com a choradeira que,
certamente, o banco fará para explorar
ainda mais seus funcionários, esse
resultado permite maior redução das
taxas de juros, mais contratações,
melhores salários, avanços no plano
de carreira e condições dignas de
trabalho.

Além da demissão,
a truculência
Mais uma bancária entrou para
dura estatística das demissões no
Itaú, em Barueri (SP). A dispensa de
uma gerente operacional, que
trabalhava a 29 anos no banco, foi
bastante conturbada, há relatos de
agressão a funcionária, que estava
doente e quebra de sigilo de
prontuário médico.
De acordo com o boletim de
ocorrência registrado em uma
delegacia de polícia, a trabalhadora
da agência de Barueri foi puxada pelo
braço por uma superior pouco antes
de
ser
comunicada
da
demissão.Houve ainda troca de
informações do prontuário médico
entre a Gerência de Serviço
Operacional (GSO), que a demitiu, e
o médico do trabalho do Itaú, o que
configura quebra de sigilo.
SEEB

Filie-se ao Sindicato
dos Bancários
Informamos a todos os
bancários de Passo Fundo e região
que a campanha de filiações do
sindicato é permanente. Venha fazer
parte de
nosso quadro de
associados, fortalecer ainda mais a
nossa entidade e usufruir de todos os
benefícios oferecidos. Filie-se!
PIADINHA
Um casal,cuja relação estava muito
desgastada, procura um terapeuta. A
mulher se queixa ao médico, dizendo
não se sentir mais desejada pelo
marido. O médico se levanta da
cadeira, pega a mulher em seus
braços e a beija com ardor. Depois,
vira-se para o marido e diz:
-Viu! É disso que a sua mulher
precisa! O homem então responde:
-Tá bom doutor! Mas eu só posso
trazer ela aqui na terça e na quinta,
pois na quarta eu jogo bola!

