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CAMPANHA SALARIAL - I

Bancários querem mais contratações

Uma das mais importantes
reivindicações dos bancários na
Campanha Salarial/2008 é a
contratação de mais trabalhadores. A
medida trará reflexos positivos não só
para a categoria mas também para a
população em geral, tais como:
1-Redução da sobrecarga de trabalho

dos atuais bancários;
2-Melhor qualidade de vida no
trabalho, com menor tensão e
estresse diários, em benefício da
saúde dos trabalhadores;
3-Melhor atendimento aos clientes;
4-Uma maior contribuição dos bancos
para a diminuição do desemprego.

CAMPANHA SALARIAL - II

Com os lucros altíssimos que auferem,
bancos deveriam gerar mais empregos
Segundo o Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados
(Caged), foram criados 1.564.606
novos empregos de janeiro a julho de
2008 no Brasil. Desse total, apenas
16.403 foram criados pelos bancos;
ou seja, só 2,88% dos empregos
gerados. Números pífios diante da

altíssima lucratividade do setor.
A lógica implementada no setor
bancário, de crescimento contínuo dos
lucros, traz efeitos perversos aos
bancários e à população como um todo.
É necessário mudá-la. Os bancos têm
que oferecer algo mais à sociedade;
afinal, é dela que retiram seus lucros.

CÁUCASO

O conflito entre a Rússia e a Geórgia

A 7 de agosto, as forças
armadas da Geórgia lançaram um
ataque genocida a Tshkhinvali, capital
da Ossétia do Sul, no Cáucaso.
Bombardearam escolas, hospitais,
residências e igrejas. Os mortos
podem ter chegado a 2000, a
esmagadora maioria civis. Soldados
da Força de Paz da ONU também

foram atacados. A população da
Ossétia do Sul, formada em quase
80% por russos, declarou-se
independente da Geórgia ainda em
1992. Em 2006, 95% dos ossetianos
confirmaram essa decisão por meio
de um referendo. No dia 8, tropas
russas iniciaram o contra-ataque às
forças georgianas levando-as à fuga.

DE OLHO NA MÍDIA

Teria sido apenas uma invasão russa?

A mídia hegemônica noticiou
o conflito como resultante de uma
invasão da Rússia à Geórgia. Será
isso verdade?
Para o ex-diplomata indiano,
M. K. Bhadrakumar, não. Em artigo
no jornal Asia Times, Bhadrakumar
afirmou que “quando estalou a
violência, a Rússia tentou fazer
com que o Conselho de Segurança
das Nações Unidas emitisse uma
declaração apelando à Geórgia e
à Ossétia do Sul para deporem
armas de imediato. Contudo,

Washington
esteve
desinteressada”.
Subserviente
ao
imperialismo dos Estados
Unidos, a mídia hegemônica
iniciou uma pesada campanha
para inculpar exclusivamente a
Rússia pela violência. Nos
próximos números do nosso
C&N,
traremos
mais
informações sobre o conflito.
O mesmo não pode ser
explicado apenas como uma
invasão da Rússia à Geórgia.

BANCO DO BRASIL

Representante
Sindical de Base

A Eleição para Representante
Sindical de Base do Banco do Brasil
será realizada nos dias 26, 27 e 28
de agosto. Nesta segunda-feira,
encerram-se
as
inscrições.
Candidate-se e auxilie o Sindicato no
fortalecimento da organização e
mobilização do funcionalismo do BB.
GOVERNO ESTADUAL

Yeda quer mudar o
PC do magistério

A governadora Yeda Crusius
pretende mudar o Plano de Carreira
do magistério gaúcho. O CPERS já
se posicionou contra, pois entende que
o atual PC unifica a categoria além de
ser um modelo para outros Estados.
Yeda também se recusa a pagar o
piso salarial de R$ 950,00 aos professores. Enquanto procura atacar
os direitos dos trabalhadores em educação, a governadora já garantiu seu
novo salário, de R$ 17,3 mil, aprovado que foi pela Assembléia Legislativa.
PIADINHA
Um oficial iraquiano chama os oito
sósias do Saddam e diz:
- Tenho boas e más notícias. A boa
notícia é que Saddam está vivo.
Todos os sósias comemoram.
- A má notícia é que ele perdeu um
braço.

http://grafar.blogspot.com/

