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O GOVERNO YEDA l

20º Congresso Nacional dos
Se segura Yeda...
Depois do Cpers, e do Psol,
Funcionários
do
BB
será
em
abril
agora foi a vez de movimentos
A Comissão de Empresa dos Bancários do Distrito Federal com a

Funcionários do Banco do Brasil
propôs a realização do 20º Congresso
Nacional dos Funcionários do Banco
do Brasil para o final de abril em
Brasília (DF). Nesta segunda a
Contraf/CUT divulgou os detalhes da
organização do evento e os critérios
de participação.
O 20° Congresso será nos dias
24, 25 e 26 de abril de 2009, em
Brasília e acontecerá no Sindicato dos

seguinte pauta:
1- Saúde e Condições de Trabalho;
2- O papel do Banco do Brasil e as
incorporações;
3- Plano de Carreira, Cargos e
Salários (PCCS) e profissionalização;
4- Organização do movimento.
A assembléia para eleger os
delegados e delegadas deverá ser
entre os dias16 e 29 de março. Logo
divulgaremos a data em Passo Fundo.

DIREÇÃO NACIONAL

Em abril acontece o Congresso
Eleitoral da Direção da Contraf /CUT

Também em abril acontece o 2°
Congresso da Confederação Nacional
dos Trabalhadores
do
Ramo
Financeiro – Contraf /CUT.
A
Direção
Nacional
da
Confederação, em reunião realizada
dia 12 de fevereiro de 2009 deliberou
pela realização do 2º Congresso da
Contraf/CUT para os dias 14, 15 e 16
de abril de 2009, em São Paulo/SP.

O Congresso terá como pauta:
- Eleição da Diretoria Executiva
Nacional, do Conselho Fiscal e do
Conselho Diretivo;
- Reforma estatutária;
- Campanha Salarial 2009;
- Outros assuntos;
As assembléia para eleição de
delegados e delegadas deverão
acontecer até o dia 18 de março de 2009.

8 DE MARÇO

Dia da Mulher foi Marcado por
Grande Ato Intenacional

Representantes de movimentos
feministas, centrais sindicais e de
movimentos sindicais do Brasil,
Uruguai, Argentina e Paraguai
realizaram no último domingo, dia 8 de
março, nas cidades de Santana do
Livramento e Rivera, atos alusivos ao
Dia Internacional da Mulher.
Na fronteira Brasil-Uruguai,
milhares de mulheres e homens
reafirmaram a luta feminista por justiça,
em defesa da igualdade e pelo fim da
violência contra a mulher, num ato
público que reuniu cerca de cinco mil
pessoas.
Bancárias e bancárias de todo
o Estado marcaram presença na
manifestação. De Passo Fundo foram

dois ônibus, e nosso Sindicato esteve
representado pelo Diretor Dário
Delavy do Real.
As caravanas oriundas do
Brasil,
Uruguai
e
Argentina
começaram a chegar no Parque
Internacional na manhã do sábado
(07). Durante a tarde as mulheres
participaram
de
oficinas
autogestionárias. Já no final da tarde
ocorreu uma plenária da Marcha
Mundial de Mulheres.
O ponto alto da programação
ocorreu no domingo, com o
lançamento da Frente Nacional contra
a criminalização das mulheres e
legalização do aborto. Em seguida,
ocorreu o Ato no Parque Internacional.

estudantis lançarem a campanha
Fora Yeda. Com faixas e rostos
pintados, os estudantes realizaram
ato na Assembléia.
Como não cruzaram com
deputados aliados, pediram que o
presidente da casa, Ivar Pavan,
entregasse à governadora o “remédio
para a crise política”: uma caixa de
medicamento genérico contendo uma
passagem de ônibus para São Paulo,
terra natal de Yeda.
Fonte: Correio do Povo, 06 de março 2009.
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Assunto nacional,
e a RBS diz o que?

A revista Carta Capital (http://
www.cartacapital.com.br) deste final
de semana dedica uma capa especial
para a região Sul do país, tratando dos
escândalos que atingem o governo
Yeda Crusius (PSDB).
Com o título “Yeda em xeque”,
a reportagem faz um balanço dos
últimos
acontecimentos
que
atingiram fortemente a imagem de
uma das principais vitrines tucanas no
país. Já no site da rádio CBN, a
colunista Lucia Hippolito faz um
comentário definindo o governo
tucano no RS como um “desastre
político”.
O engraçado é que no resto do
país não é segredo a incompetência
e corrupção no governo Yeda, mas
aqui no estado a imprensa parece
não ver.
PIADINHA
Joaozinho comenta com o avô:
— Vovô, o senhor sabia que agora
no século XXI vai começar a
revolução sexual?
O velhinho responde, decepcionado:
— Poxa vida! Logo agora que eu
estou sem munição!

