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SINDICATO

EDITAL
O Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região convoca todos os
trabalhadores e trabalhadoras das Sociedades de Crédito, Financiamento e
Investimentos das cidades que integram a sua base territorial para participarem
da assembleia extraordinária a ser realizada na sede do mesmo, Rua General
Osório, 1411, centro, na cidade de Passo Fundo, no dia 10 de julho de 2015, às
18 horas, em primeira convocação, ou às 19 horas, em segunda e última
convocação, para, entre outros pontos, deliberar sobre a pauta de reivindicações
dos trabalhadores e trabalhadoras das empresas consideradas sociedades
de crédito, financiamento e investimento lotados no Estado do Rio Grande do
Sul, a ser encaminhada à correspondente entidade sindical patronal visando à
renovação da Convenção Coletiva de Trabalho.
A Diretoria
BANRISUL

Assembleia preparatória ao Encontro
Nacional acontece amanhã, às 18h

Nesta quinta-feira, 09/07, o
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região estará realizando
uma assembleia com as bancárias e
bancários do Banrisul. A assembleia
é preparatória ao Encontro Nacional
dos Banrisulenses que será realizado
no dia 18 deste mês em Porto Alegre.

Na pauta, a discussão e deliberação
sobre propostas a serem levadas ao
encontro.
Participe. A construção de
uma pauta de reinvindicações que
contemple os anseios e interesses de
todos os banrisulenses depende da
participação de cada um.

GRÉCIA - I

Maria Lúcia Fatorelli, uma brasileira
na auditagem da dívida grega

Maria Lúcia Fatorelli é auditora
aposentada da Receita Federal. Ela
também é coordenadora da associação
Auditoria Cidadã da Dívida. Maria Lúcia
já esteve no Equador, a pedido do
presidente daquele país, quando da

auditoria da dívida pública equatoriana.
Lá, ela ajudou a diminuir em cerca de
70% a dívida que pesava sobre o povo
equatoriano. Mais recentemente,
Fatorelli foi convidada a ajudar na
auditagem da dívida da Grécia.

GRÉCIA - II

Tragédia para o povo grego,
benefícios para bancos privados

Escrito por Maria Lúcia
Fatorelli, o artigo Tragédia grega
esconde segredos de bancos privados
revela várias medidas ilegais impostas
à Grécia pela Troika - Banco Central
Europeu (BCE), Comissão Europeia
(CE) e Fundo Monetário Internacional
(FMI). Medidas ilegais, tanto no âmbito
da Grécia, em desrespeito à
constituição do país, como no âmbito

da União Europeia. “Por trás da crise
grega há um enorme e ilegal plano de
resgate de bancos privados. Depois
de cinco anos, os bancos
conseguiram tudo o que queriam. Por
outro lado, a Grécia mergulhou numa
verdadeira tragédia”, afirma a auditora.
Num
próximo
C&N,
tornaremos a abordar o artigo da
auditora Maria Lúcia Fatorelli.

Convênios beneficiam
associados
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou vários
convênios que garantem benefícios a
bancárias e bancários associados à
entidade e a seus dependentes. São
clínicas médicas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos e
postos de gasolina, entre outros. A
página do Sindicato na Internet,
www.bancariospassofundo.org.br,
seção Convênios, disponibiliza mais
informações sobre esses convênios.
DE OLHO NA MÍDIA

Como é divulgado o
caso da dívida grega

De tão repetida pelos órgãos
da mídia hegemônica, apenas uma
versão é a que fica quanto à origem da
dívida da Grécia. Tal dívida seria
resultado do modo de vida perdulário
do povo grego. Porém, o caso da
dívida da Grécia é mais um a mostrar
como procede tal mídia. A mostrar que
essa mídia nada tem de imparcial; está
sempre atuando na defesa dos
interesses dos grandes grupos
econômicos.
O que a auditora Maria Lúcia
Fatorelli revela em seu artigo não é
divulgado pela grande mídia. São
questões de grande importância para
todos os povos, pois mostram a que
nível chega a corrupção nas grandes
instituições internacionais. Mostram
como agem o FMI, o BCE, a CE e outras
- instituições, aparentemente, acima de
qualquer suspeita - em detrimento dos
direitos de todos os povos.
PIADINHA
Uma freira, na hora de sua morte,
pediu para escreverem no seu túmulo:
"Nasci virgem, vivi virgem, morri
virgem."
O coveiro achou que eram muitas
palavras para escrever em uma
lápide e resolveu resumir:
" Devolução sem uso!"

