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BANRISUL - I

Diretoria nada apresentou sobre o PC

Em reunião realizada no dia
29/04 com representantes dos
funcionários, a diretoria do Banrisul
nada apresentou quanto ao Plano de
Carreira. A diretoria demonstrou pouco
compromisso para com as demandas
de seus trabalhadores e não propôs
qualquer data para apresentar uma
outra proposta para o PC.
A diretoria está optando por

desconhecer todo um longo trabalho,
de quatro anos, no qual o conjunto dos
banrisulenses foi protagonista.
Inúmeras assembleias, seminários e
encontros aprofundaram o debate
sobre o PC entre os trabalhadores e
trabalhadoras do Banrisul. Este
debate embasou o trabalho da
Comissão Paritária na construção da
proposta final de Plano de Carreira.

BANRISUL - II

Reunião, pedida pela Fetrafi-RS, segue
sendo recusada pela diretoria do banco
Para confirmar sua falta de
vontade em discutir as demandas do
funcionalismo, a diretoria do Banrisul
vem se recusando a atender pedido
de reunião feito pela Fetrafi-RS e pelo
SEEB-Porto Alegre desde o início de
abril. Os dirigentes sindicais querem
PARANÁ

discutir, além do PC, a realização de
concurso público e a reabertura da
migração para os novos planos de
aposentadoria da Fundação.
Também a possível venda da
seguradora estaria na pauta dessa
reunião.

Todo o apoio e solidariedade
aos lutadores paranaenses

O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região repudia,
veementemente, o uso de violência
por parte do Governo do Estado do
Paraná e de sua Polícia Militar contra
os trabalhadores e trabalhadoras
em educação paranaenses. Um
governo democrático deveria primar
pelo constante e sereno diálogo ao
invés de fazer uso de força policial
desnecessária - e covarde, é
preciso dizer -, contra indefesos
professores.
Os lutadores paranaenses
estão a fazer suas manifestações,
garantidas constitucionalmente, em
defesa dos seus direitos trabalhistas
e previdenciários. A mobilização se
opõe às políticas opressoras do
governador Beto Richa, que quer,
descaradamente, meter a mão na
Paraná Previdência, fundo que paga
os servidores públicos aposentados.
A medida tomada pela direção

da Assembleia Legislativa do Paraná,
de impedir a participação dos
professores nas galerias da casa, no
dia em que seria votado um dos
pontos mais importantes para a vida
dos funcionários públicos - o regime
de previdência -, é vergonhosa. Tal
medida é mais uma a demonstrar o
quanto os deputados estão distantes
das demandas da população, no
geral, e, em específico, no caso
paranaense.
O SEEB-Passo Fundo e
Região se solidariza e apoia todos os
trabalhadores em luta nos mais
diversos rincões do nosso país. Se
solidariza sobretudo com os
trabalhadores em educação e os
estudantes do Paraná. O Sindicato
saúda ainda a coragem dos 17
policiais que descumpriram a ordem
dada pelo governador Beto Richa e
se recusaram a espancar os
trabalhadores.

DIA DO TRABALHADOR

Sobre o grande ato
público em POA

Trabalhadores, trabalhadoras
e estudantes acorreram aos milhares
à Usina do Gasômetro, em Porto
Alegre, no dia 1º de maio. O local,
normalmente utilizado para que as
pessoas descansem e se divirtam
nos finais de semana e feriados, desta
vez foi ocupado durante toda a tarde
da sexta-feira para a celebração do
Dia Internacional do Trabalhador.
Entidades representativas dos
trabalhadores urbanos e rurais, dos
jovens,
negros,
mulheres,
estudantes, LGBT, entre outras,
fizeram uso da palavra para enaltecer
a luta pelos direitos da população. Os
discursos não deixaram de criticar
duramente o nefasto PL 4330. Onze
diretores e diretoras e a delegada
sindical, Gabriela Lamaison,
representaram o SEEB-Passo Fundo
no ato em POA.
BRADESCO

Lucro cresceu 23,1%
O lucro apurado pelo
Bradesco no primeiro trimestre de
2015 é 23,1% maior que o do mesmo
período do ano passado; nada menos
que R$ 4,274 bilhões. Ainda é cedo
para termos melhor ideia do que vai
ocorrer daqui para a frente. Porém, a
julgar por esse resultado do Bradesco,
a tônica vai continuar sendo a
mesma. Parece que, mais uma vez,
o setor bancário vai passar ao largo
da crise da economia brasileira
seguindo ganhando sempre mais.
Notadamente no último ano, a
grande crise mundial da economia
capitalista passou a açoitar o Brasil
com a mesma intensidade sentida já
há vários anos nos Estados Unidos e
na Europa.
PIADINHA
Dito pelas feministas.
Homem é igual a caixa de isopor: é
só encher de cerveja que você leva
para qualquer lugar.

