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EDITAL
ELEIÇÂO PARA DELEGADOS/AS SINDICAIS DO BANRISUL
Faço saber aos interessados, funcionários/as do BANRISUL S/A da base
do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, que nos dias 22, 23 e 24 de
março de 2016 será realizada ELEIÇÃO PARA DELEGADOS/AS SINDICAIS
DO BANRISUL, com atuação nas Agências de Passo Fundo Centro,
General Netto, Avenida Brasil, São Cristóvão, UPF Campus I, Maria
Elisabeth, Ernestina, Sertão, Água Santa, Tapejara, Sananduva, Lagoa
Vermelha, Ibiraiaras, Ciríaco e David Canabarro, ficando, a partir 11/03/
2016, aberto o prazo para inscrições de candidaturas, sendo que para a
base deste Sindicato poderão ser eleitos 2 (dois) Delegados/as. Os pedidos
de inscrições poderão ser feitos até o dia 21 de março de 2016, na Secretaria
do Sindicato, mediante correspondência assinada pelos interessados, que
funcionará nos dias úteis no período de 9h às 18 horas. As eleições se
darão diretamente nos locais de trabalho nas datas aqui mencionadas.
Passo Fundo, 11 de Março de 2016.
Carlos José Marcos - Coordenador da Secretaria de Organização
SALÁRIO MÍNIMO - I

Valor ideal deveria ser de R$ 3.725,01

Em fevereiro, o salário mínimo
ideal para sustentar uma família de
quatro pessoas deveria estar valendo
R$ 3.725,01. É o que aponta o
Departamento de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (Dieese).
Mensalmente, o Dieese divulga uma
estimativa de quanto deve ser o valor

do salário mínimo necessário para
que o trabalhador e sua família
tenham suas necessidades básicas
atendidas conforme estabelece a
Constituição Federal relativamente a
moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene,
transporte e previdência social.

SALÁRIO MÍNIMO - II

Mínimo atual, de R$ 880,00, vale menos
de um quarto do ideal

Congresso Nacional pretende interromper a valorização do salário mínimo
A política aplicada pelo governo uma recuperação ainda mais incisiva
federal nos últimos anos, de do valor do mínimo. O salário mínimo
recuperação do valor do salário mínimo, atual, de R$ 880,00 - pasmem -, vale
foi importante para a diminuição da menos de um quarto do ideal.
De outra parte, na contra mão
gritante desigualdade reinante em nosso
país. Essa valorização contribuiu do que o país precisa, a grande maioria
também para criar mercado interno - dos parlamentares que compõem o
ainda incipiente, é preciso dizer - que nosso Congresso Nacional não pensa
ajudou a dinamizar a economia do país. assim. Com uma postura hostil aos
Porém, os dados divulgados direitos dos trabalhadores, essa
pelo Dieese demonstram que essa maioria já se propõe a decretar o fim
política foi insuficiente. Demonstram dessa política que, mesmo aquém do
que essa política precisa ter sequência necessário, proporcionou alguma
e, mais que isso, ser aprofundada, com recuperação do valor salário mínimo.

MOVIMENTO SINDICAL - I

Congresso da Fetrafi
acontece dias 18 e 19

O 12º Congresso da
Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras em Instituições
Financeiras do Rio Grande do Sul, a
Fetrafi-RS, acontece nos dias 18 e 19
de março em Porto Alegre. O
encontro vai definir as linhas de
atuação da entidade para os próximos
três anos. Os participantes também
vão escolher a diretoria que vai
comandar a Fetrafi-RS nesse período.
MOVIMENTO SINDICAL - II

Os delegado(a)s ao
Congresso da Fetrafi

Ao todo, doze bancárias e
bancários vão representar o
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região no 12º Congresso da
Fetrafi-RS. Foram eleitos delegados
e delegadas, na assembleia
realizada em dezembro passado, os
colegas: Adriane Aparecida Franklin
da Silva (HSBC), Cristina Porto
Baratieri (Banrisul), Daniela Teresa
Dutra da Silva Idiart (CEF), Dário
Sidnei Delavy (Santander), Diego
Francisco
Pulga
(Banrisul),
Florentina Terezinha Zen (Banrisulaposentada), Iloci Silvia Doebber
(CEF), Jacqueline Rodrigues
Cordeiro (HSBC), Luiz Carlos Della
Méa (Bradesco), Marlon Roberto
Monteiro de Andrade (CEF), Nelson
Antônio Fazenda (BB) e Rúbia
Moraes dos Santos (Itaú).
PIADINHA
Mariazinha está cavando um buraco
no quintal, quando seu vizinho olha por
cima da cerca.
- O que você está fazendo menina?
- Meu peixinho morreu, então eu estou
cavando um buraco para enterrá-lo.
O vizinho sorri:
- Mas esse buraco não está muito
grande para um peixinho dourado?
- Não se ele estiver dentro do seu
maldito gato!

