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AGENDA

Calendário de eventos será
intensivo no primeiro semestre

Vamos as datas:
Aconteceu na sexta, 27/03, em POA
- Encontro dos Delegados(as) Sindicais
do Banrisul, Caixa e Banco do Brasil.
E no sábado - 28/03 foi a vez dos
funcionários do BB realizarem o
Encontro Estadual.
- 04/04/09 – sábado – 9h em Porto
Alegre acontece o Encontro Estadual
de Empregados/as da Caixa.
- 14 a 16 de abril de 2009 – terça a
quinta-feira - São Paulo SP será o 2º
Congresso da Contraf-CUT.
- 23 a 25 de abril de 2009 – quintafeira a sábado - em Brasília/DF 25º

CONECEF - Congresso Nacional dos
Empregados da Caixa.
- 24 a 26 de abril de 2009 – sextafeira a domingo - SEEB Brasília, 20º
Congresso
Nacional
dos
Funcionários do Banco do Brasil.
- 28 e 29 de abril de 2009 - terça e
quinta-feira – em todo o RS Eleições
da Nova Diretoria da APCEF-RS.
- 19 a 21 de Junho de 2009 – sextafeira a domingo 12º Congresso
Estadual da CUT.
- 03 a 08 de agosto de 2009 –
segunda-feira a sábado será o 10º
Congresso Nacional da CUT.

HSBC

Demissão de mil e duzentos
trabalhadores na Grã-Bretanha
O banco britânico HSBC
anunciou na quarta-feira (25) que
pretende demitir 1,2 mil trabalhadores
na Grã-Bretanha. O banco informou
que as demissões afetarão os
serviços administrativos e de
informática, mas não os funcionários
das agências.
No início do mês, o HSBC já
havia anunciado planos de eliminar
6,1 mil postos de trabalho nos

Estados Unidos. Na Grã-Bretanha,
cerca de 500 pessoas já foram
demitidas em novembro passado.
O HSBC fez o anúncio depois
que a informação vazou para a
imprensa. Vários jornais britânicos,
como o Daily Telegraph e o City AM,
informaram, também na quarta-feira,
25, que o banco se preparava para
demitir mil funcionários na GrãBretanha. Vamos ficar em alerta.
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BANRISUL

Os Delegados
Sindicais eleitos

Na eleição realizada na semana
passada, foram eleitos dois colegas
para o cargo de Delegado Sindical do
Banrisul. Para representar as quatro
agências da cidade de Passo Fundo,
a Centro, a General Neto, a São
Cristóvão e a Avenida Brasil, foi eleito
o bancário da agência Passo Fundo
Centro, Roberto Baptista Cáceres, com
92 votos. Para representar a extensão
de base, que compreende as agências
de Ernestina, Sertão, Tapejara,
Sananduva, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha,
Davi Canabarro e Ciríaco, foi eleito, com
59 votos, Renato Fracasso Junior,
colega da agência de Sananduva.
Os Delegados Sindicais são
colegas da base eleitos para qualificar
e dinamizar as relações entre os
bancários e o Sindicato.

PIADINHA
Um pescador chega na beira do rio e
pergunta para o outro, que já estava lá:
- Está bom para peixe?
- Muito bom. Até agora, não peguei nenhum.

GOVERNO YEDA

É surreal...

A cada dia que passa, mais um
escândalo vem à tona. O jornal Folha
de São Paulo publicou pesquisa em que a governadora Yeda
Crusius aparece em último lugar na avaliação dos
governadores. Não poderia ser diferente.
Agora, o chefe de gabinete da governadora, portanto
o homem mais próximo dela, Ricardo Lied aparece usando
o sistema de informação da segurança pública do Estado,
chamado de guardião, para fazer espionagem aos gaúchos.
E a Senhora Governadora diz que é surreal ela ter que explicar
isto. Surreal é o limite de paciência que os gaúchos têm.
Ato em Porto Alegre dia 30
Nesta segunda, os trabalhadores e as trabalhadoras
do estado, chamados pelas centrais sindicais, movimentos
sociais e estudantis fizeram um grande ato em Porta Alegre
contra a crise e pelo “Fora Yeda”. O ato contou com um
contêiner, aqueles que a governadora acha conveniente para
crianças estudarem. Detalhe: as escolas itinerantes do MST
ela fechou.

