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GOVERNO FEDERAL - I

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O “papai” Estado

CEE cobrará revogação da CI 107/08

A Comissão Executiva dos
Empregados tem reunião com a
diretoria da CEF nesta sexta-feira. A
reunião deverá tratar dos critérios de
avaliação para promoção por mérito
na empresa. Na pauta também serão

incluídos outros dois pontos: a
Circular Interna 107/08 e os três
descomissionamentos arbitrários
feitos pela CEF no Rio Grande do Sul.
A CEE vai cobrar a revogação da CI e
dos descomissionamentos.

BANCOS PÚBLICOS

Federação reúne delegados sindicais

Juntamente com o SEEB-Porto
Alegre, a FEEB-RS promoverá uma
reunião dos delegados sindicais do
Banco do Brasil, Banrisul e CEF. A
reunião acontece no dia 14 de
novembro, a partir das 9 horas. Pela

manhã, os bancários participarão de
um painel sobre a crise econômica
mundial e as fusões de bancos no
Brasil. À tarde, os delegados sindicais
farão uma discussão e avaliação sobre
a Campanha Salarial 2008.

ITAÚ/UNIBANCO

Contraf reúne-se com o Itaú no dia 10

A Contraf) terá reunião com a
diretoria do Itaú na segunda-feira, 10.
Na pauta, a fusão Itaú/Unibanco. A
Contraf vai cobrar dos presidentes
dos dois bancos, Roberto Setúbal e
Pedro Moreia Salles, que assumam

por escrito o compromisso firmado
em entrevista coletiva concedida na
segunda-feia. Na entrevista, os dois
presidentes garantiram que a fusão
não trará fechamento de agências e
nem demissão de funcionários.

GOVERNO ESTADUAL - I

Policiais civis encerraram paralisação

Os policiais civis do Estado
encerraram, ontem, uma paralisação
que durou três dias. Para marcar o
fim da paralisação, cerca de 300
agentes realizaram uma manifestação
em frente ao Palácio da Polícia, em
Porto Alegre. O presidente do Ugeirm,
sindicato dos policiais, Isaac Ortiz,

afirmou: “Demonstramos que não
somos covardes e que não temos
medo de ameaças”. Ele se referia ao
corte do ponto dos funcionários
públicos em greve, imposto pela
governadora Yeda Crusius.
Segundo Ortiz, 90% da categoria
aderiu ao movimento.

O empresariado privado, sim,
tem capacidade, trabalha com eficiência
e qualidade. O Estado é um antro de
corrupção, ineficência e vadiagem.
Temos lido e ouvido isto a todo
momento, insistentemente, já faz mais
de duas décadas. Porém, quando os
negócios e os lucros começam a
baquear, a quem acorrem, ligeirinho, os
tão capazes e eficientes? Ao “papai”
Estado. É o que está acontecendo
com as montadoras de automóveis.
GOVERNO FEDERAL - II

O SOS montadoras

Lula está a “engordar porco gordo”
O Governo Lula saiu, uma vez
mais, em socorro às montadoras de
automóveis. Agora, vai usar o Banco
do Brasil para fornecer R$ 4 bilhões
para que os bancos das montadoras
financiem a compra de automóveis.
Lamentável. O Estado - leia-se, a
população em geral -, sendo acionado
para garantir que fluam mais lucros
para umas poucas, gigantescas e já
bilionárias empresas. Com o SOS
montadoras, Lula está “engordando
porco gordo”.
PIADINHA
O pai leva o filho a escola e o diretor o
pergunta:
- Ele gagueja sempre?
- Não, senhor... só quando fala!

GOVERNO ESTADUAL - II

Policiais civis criticam comando
da Brigada Militar

Os policiais civis criticaram
duramente o comandante da
Brigada Militar, coronel Paulo
Mendes. Segundo o sindicato,
“Na tentativa inútil de nos
ameaçar,
faltaram
hoje
brigadianos em Farroupilha . Por
quê? Porque o coronel Paulo
Mendes trouxe o pessoal de
Operações Especiais de Caxias

do Sul para fazer ‘treinamento’
em Porto Alegre. Para enfrentar
bandidos armados e perigosos,
ele fez ligações telefônicas”.
Em Farroupilha, na manhã
de ontem, aconteceram assaltos
a agências do Banco do Brasil e
do Banrisul.
No BB, os
assaltantes fizeram quatro reféns
que foram libertados mais tarde.

http://grafar.blogspot.com/

