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AGENDE-SE E PARTICIPE!

em Porto Alegre. Palestra do professor
Luiz Dario Ribeiro, da UFRGS, sobre
a Revolução Soviética.
Encontros da Caixa e do Banco
do Brasil: No dia 02 de junho, sábado,
a Fetrafi-RS promove os Encontros
Estaduais de Empregados da Caixa e
de Funcionários do Banco do Brasil.
O objetivo destas atividades é debater
as demandas específicas de cada
segmento para a Campanha Salarial
2012.Os dois Encontros acontecem
em Porto Alegre.
14ª Conferência Estadual: Nos
dias 07 e 08 de julho a Fetrafi-RS
realiza a Conferência Estadual dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do
Sistema Financeiro. O evento ocorre
no Hotel Embaixador, em Porto Alegre
e vai discutir propostas e estratégia
para a Campanha Salarial 2012.
As deliberações dos bancários
gaúchos serão defendidas na etapa
nacional do evento, pela delegação de
representantes que também será
eleita durante a Conferência Estadual.

NEGOCIAÇÃO

BB comprará restante do Banco
Votorantim
O Banco do Brasil está
negociando a compra da metade do
capital do Banco Votorantim que
pertence ao Grupo Votorantim. “Está
em negociação”, disse à Reuters uma
fonte familiarizada com o assunto, sob
condição de anonimato.
A informação vem a público
poucos dias após o Banco do Brasil
ter reportado seus resultados de
janeiro a março, que foram afetados
por um prejuízo de R$ 597 milhões
do Banco Votorantim no período.Foi
o terceiro trimestre seguido de perda
líquida do Votorantim.
O banco estatal comprou
49,99% do capital do Votorantim por
R$ 4,2 bilhões, em janeiro de 2009.
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BANRISUL I

Bancários realizarão grandes
eventos nos próximos meses
Os próximos meses serão repletos
de atividades para a categoria
bancária, no RS. Acompanhe a
agenda, organize-se e participe:
Seminário sobre Plano de
Carreira no Banrisul:No sábado, dia
19, a Fetrafi-RS e sindicatos filiados
promovem a segunda edição do
Seminário Estadual sobre Plano de
Carreira no Banrisul. O evento, que
será realizado em Porto Alegre, vai
discutir a finalização do processo de
elaboração do novo plano, com ênfase
para as propostas elaboradas pelo GT
Carreira no Banrisul e divulgadas
através da Cartilha Horizonte.
Semana de Conscientização
na Caixa: De 21 a 25 de maio será
realizada uma série de atividades
envolvendo os empregados e
empregadas da Caixa de todo o
estado.Vai tratar sobre o respeito ao
efetivo registro de jornada na CEF.
Diálogos para Ação: Na sextafeira, 25, ocorre o terceiro módulo do
Diálogos para Ação, a partir das 9h,
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Pelo acordo firmado na ocasião, o
controle do Banco Votorantim foi
preservado nas mãos do Grupo
Votorantim, da família Ermírio de
Moraes.
O BB considerou deficientes os
modelos de risco do Votorantim, que
tinha boa parte da carteira atrelada a
financiamento de carros usados, um
dos segmentos cujos calotes mais
subiram recentemente.O índice de
inadimplência do Votorantim chegou a
bater 7,1%, mais que o triplo do
apurado pelo Banco do Brasil.
Um porta-voz da Votorantim disse
por telefone que o banco não está à
venda e que a família tem “o
compromisso de ficar com o banco”.

Lucro cresce 1,5%
no 1º trimestre
O Banrisul lucrou R$ 214
milhões no primeiro trimestre deste
ano, valor 1,47% maior do que o
registrado em igual período de 2011.
O crescimento das despesas
do banco impediu que o resultado do
Banrisul fosse superior. Os gastos da
instituição cresceram 40% em 12
meses, para R$ 400,8 milhões. Os
itens que apresentaram maior
variação foram despesas com
pessoal, serviços de terceiros e
provisões para ações judiciais.
A inadimplência acima de 90
dias atingiu 3,02%, com crescimento
de 0,35 ponto percentual em 12
meses e de 0,26 ponto percentual no
trimestre. Com isso, as despesas
com provisão para devedores
duvidosos alcançaram R$ 167,1
milhões, 20,7% maior do que um ano
antes.
BANRISUL II

Alexandre Postal
fala em venda
O presidente da Assembleia,
deputado Alexandre Postal (PMDB),
participou de uma reunião-almoço da
Federasul, no último dia 9 de maio.
Em seu discurso, criticou o
regime de urgência com que as
matérias tramitam na Casa e afirmou
não aguentar mais pagar juros da
dívida com a União, como se
estivessem saindo do bolso dele.
Quando perguntado se
trocaria o Banrisul pelas dívidas do
RS com a União, talvez por ainda não
ter almoçado, respondeu: “Trocaria,
sim, desde que fossem preservados
direitos dos servidores.” Este fala
muito! Banrisulenses, olho nele!
PIADINHA
-O que faz aqui na praia, Deputado?
-Estou roubando os primeiros raios
do sol!
-Trabalhando nas suas férias?

