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BANRISUL - I

BANRISUL - III

Sobre o 22º Encontro Nacional
dos Funcionários do Banrisul
No sábado, 19/07, foi
realizado, em Porto Alegre, o 22º
Encontro Nacional dos Funcionários
do Banrisul. Participaram do
encontro, 238 bancários, 145 homens
e 93 mulheres, representando 32
sindicatos do Rio Grande do Sul e
também de Santa Catarina e de
Pernambuco. Representaram o

SEEB-PF, as colegas Gabriela L
Maison, Dalva Neide Soccol e Tatiane
Hauschild e os colegas Carlos José
Marcos, Cássio L Menezes Silva,
Diego Pulga e Gustavo Marques.
Dois pontos se destacaram
nos debates: a implantação do Plano
de Carreira e as condições de
trabalho no banco.

BANRISUL - II

Luta pela implantação do plano de
carreira deverá ser intensificada
Quanto ao Plano de Carreira,
os participantes do Encontro Nacional
deliberaram que é necessário exigir do
banco um calendário para que o
mesmo seja implantado o mais breve
possível. A discussão de um novo
plano de carreira foi conquistada com

a mobilização e as grandes greves dos
funcionários nos últimos quatro anos
e só intensificando a luta é que a
implantação definitiva do mesmo será
arrancada ao banco. Essa foi a visão
de consenso entre as delegadas e
delegados presentes ao encontro.

ORIENTE MÉDIO

Israel, na visão de alguns judeus e
ou descendentes de judeus
No mundo inteiro, há muitos
judeus, muito mais do que possamos
imaginar, que deploram a política
aterrorizante, levada a cabo pelo
governo de Israel, de repressão e
extermínio do povo palestino. A seguir,
citamos a opinião de dois deles,
críticos acérrimos do citado governo:
1 - “Os nazistas me fizeram ter medo
de ser judeu; os israelenses me fazem
ter vergonha de ser judeu” - Israel
Shahak, judeu nascido na Polônia,
professor e cidadão israelense,
sobrevivente de campo de
concentração, presidente da Liga
Israelense de Direitos Civis, serviu nas
Forças Armadas de Israel (IDF).
2 - “Graças à propaganda em torno
do holocausto judeu, Israel, umas das
mais impressionantes potências
militares do planeta, com uma terrível
história em abusos dos direitos
humanos, permite-se apresentar a si

mesmo como um estado vítima” Norman Finkelstein, intelectual
nascido nos Estados Unidos, cujos
pais, judeus, escaparam de um campo
de concentração em que todos os
seus parentes foram assassinados.

Lutar por melhores
condições de trabalho
Conforme deliberou o 22º
Encontro Nacional, a melhora das
condições de trabalho nas agências e
unidades do Banrisul será uma das
prioridades da Campanha Nacional
deste ano. Os banrisulenses vão
exigir do banco o fim das metas
abusivas, da sobrecarga de trabalho,
da pressão incessante e de outras
formas de violência organizacional.
O conjunto das deliberações
do encontro, que deverá servir para
atualizar a pauta específica, será
divulgado pela Fetrafi-RS em breve.
SINDICATO

Firmado convênio
com psicólogo
O
psicólogo
Matheus
Vasconcellos Gonçalves firmou
convênio com o Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo em que
concede benefícios aos associados e
associadas da entidade e seus
dependentes. A consulta, disponível
para adultos e crianças, terá 50% de
desconto. O psicólogo atende na Rua
Morom, nº 1565, sala 703, Edifício
Kieling, e seu telefone é 54-99421180.

PIADINHA
Duas mulheres se encontram na fila
do mercado:
— Ritinha! Que bom te
ver, como você está? Eu
soube que o seu esposo
fugiu com a sua
empregada, é verdade?
— É sim… foi na
semana passada! —
Mas que horror… logo
com sua empregada!
Como você está se
sentindo?
— Ah! Eu estou me
virando.. Na verdade,
achei até bom.. eu
pretendia
mandá-la
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embora mesmo!

