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BANRISUL

SINDICATO - I

Banco apresentou o Plano de Carreira
Em reunião da Comissão
Paritária que discute o Plano de
Carreira, a diretoria do Banrisul
apresentou sua proposta. Os principais
pontos da proposta são os seguintes:
1) Os quadros são isonômicos, pois
têm o mesmo tamanho e mesmo step;
2) Implantação do piso Banrisul;
3) O enquadramento não será somente
pelo salário;
4) O banco reconhece o tempo de
serviço e não levará em conta eventuais
punições administrativas para o
enquadramento no processo de
migração;
5) A progressão por tempo não tem
limite de vagas e ocorrerá a cada três
anos;

6) O quantitativo de vagas para
progressão por mérito será definido
pelo Lucro Líquido Recorrente (LLR)
dos últimos três exercícios;
7) O quantitativo de vagas para
progressão por mérito será de no
mínimo de 1% do total dos empregados
ativos;
8) O tempo de serviço também será
reconhecido.
Quem
tiver
desenquadrado, terá suas promoções
aceleradas até estar no local da tabela
adequado.
Dirigentes da Fetrafi-RS e do
SEEB-Porto Alegre estão realizando
uma análise da proposta que será
disponibilizada aos banrisulenses em
breve.

DE OLHO NA MÍDIA

O “belo” presente de Páscoa que Obama
ofertou aos iemenitas não foi notícia

Convênio com
Centro de Estética
A Le’Belle Essence Centro de
Estética firmou convênio com o SEEB
de Passo Fundo. Pelo convênio,
bancárias e bancários associados à
entidade, e seus dependentes, têm
direito a desconto de 20% nos serviços
prestados pelo centro. A Le’Belle está
situada na Rua Capitão Eleutério, nº
1051, térreo, Vila Vergueiro, e seu
telefone é (54)3632-3111.
SINDICATO - II

Convênio com a CIST
Laboratório Unidos está concedendo
descontos de mais de 50%
Credenciado
junto
à
Comunidade Intersindical de Saúde ao
Trabalhador (CIST), o Laboratório
Unidos informa que está concedendo
descontos de mais de 50% na
realização de exames. O laboratório
situa-se à rua Uruguai, nº 1555, sala
71, Edifício Policlínica (redondão) e
seu telefone é (54)3313-4388.

Drones assassinaram 55 pessoas no Iêmen
O presidente dos Estados governo?", escreveu o jornalista do
Unidos, Barack Obama, que vive a periódico inglês, The Telegraph,
receitar regras de democracia a outros Patrick Galey.
PIADINHA
governos que ousam não beijar-lhes
No jornal Hora do Povo, edição O sujeito, muito ciumento, acompanha
as mãos (Venezuela, Iran, Cuba, etc), nº 3242 (www.horadopovo.com.br), sua namorada gostosa até o
deu mais uma mostra do quão você pode ler mais a respeito dessa ginecologista. Depois de alguns longos
democrático é. Obama ofertou um outra ação plenamente democrática minutos, ela sai do consultório do
médico, que tinha fama de tarado. O
“belo” presente de Páscoa à população do governo dos Estados Unidos.
do Iêmen, pequeno país
namorado, mais do que
situado na Península da
depressa, pergunta:
Arábia. De 19 a 21 de abril,
— E então, bem... Ele
sob ordens do presidente dos
perguntou sobre a sua vida
EUA, drones bombardearam o
sexual?
país deixando um saldo de 55
— Perguntou...
pessoas assassinadas.
— E ele falou da sua linda
Uma
vez
mais,
boca carnuda?
também, os órgãos da mídia
— Sim, ele falou!
hegemônica deram mostras
— Ele falou dos seus seios
do quão livre são. Como de
fartos?
praxe, praticamente não houve
— Sim, ele falou!
divulgação dos bombardeios e
— Ele falou dos seus
assassinatos. "O que os
esvoaçantes cabelos
meios de comunicação
loiros? Das suas pernas?
ocidentais estariam dizendo
— Sim... Sim, ele falou!
se a Rússia tivesse
— E do bundão, ele falou?
assassinado 55 pessoas
— Ah, não... De você ele
http://latuffcartoons.wordpress.com/2012/09/07
através de uma ordem do
nem lembrou!

