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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Funcionários da carreira profissional
podem paralisar nos dias 28 e 29

Os funcionários da carreira profissional partem para uma
mobilização mais incisiva, com paralisação de 48 horas marcada para os
dias 28 e 29 de abril. A reunião de
negociação realizada no dia 13, entre
a CEE e a CEF, frustrou mais uma
vez as expectativas dos trabalhadores. A proposta apresentada pela empresa mudou quase nada em relação

à anterior e, de modo algum, satisfaz
os funcionários deste segmento.
Na nova proposta, a CEF aumentou o piso, de R$ 5.030,00 para
R$ 5.700,00, mas manteve o teto em
R$ 8.315,00. Além disso, a amplitude da curva salarial se reduziu, uma
vez que a diferença entre o menor e
o maior salário foi reduzida de 61%
para 48%.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Assembléia será no
dia 22, quarta-feira

Na quarta-feira, 22, às 19 horas,
o Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região estará realizando
uma assembléia com os funcionários da carreira profissional da Caixa
Econômica Federal. Na pauta, entre
outros assuntos, a discussão e deliberação sobre a proposta de paralisação de 48 horas nos dias 28 e 29
de abril. O edital de convocação foi
publicado no jornal Correio do Povo
do sábado, 18.

Muito do que Bill Gates ganhou veio de MOVIMENTO SINDICAL
dinheiro público, afirma Noam Chomsky As resoluções do 2º

Para o linguista estadunidense, no sistema capitalista “o público paga
os custos e assume os riscos, e os lucros são privatizados”
Na entrevista, à qual nos repor- como este onde estamos agora.. (o
táramos no C&N anterior, o linguista MIT-Instituto de Tecnologia de
Noam Chomsky afirmou, sobre a sus- Massachusets).” “É onde foram
tentação do sistema capitalista à base desenvolvidos os computadores, a
Internet, software sofisticado, aqui
de subsídios públicos, o seguinte:
“Veja, o fato é que é quase ou em lugares semelhantes, e quase
sempre dinheiro público. Veja o inteiramente financiados por
homem mais rico do mundo, Bill dinheiro público. No essencial, o
Gates. Como é que ele se tornou o sistema funciona assim: o público
mais rico? Muito do que ganhou veio paga os custos e assume os riscos,
de dinheiro público. De fato, lugares e os lucros são privatizados.”
ESTADOS UNIDOS - II

Para Chomsky, a Bolívia é o país mais
democrático do hemisfério ocidental

Na mesma entrevista, Chomsky
faz uma comparação entre o sistema
político de seu país, os Estados
Unidos e o da Bolívia:
“Vejamos aquele que é
provavelmente o mais democrático
país do hemisfério ocidental, apesar
de as pessoas não gostarem de
pensar dessa forma: a Bolívia. É o
país mais pobre do hemisfério. É o
mais pobre da América do Sul. Houve
eleições nos últimos anos nas quais
a grande maioria da população, que
é o povo mais reprimido do hemisfério,
a população indígena, entrou pela
primeira vez em 500 anos na arena

política, determinou as políticas que
quis, e elegeu um líder das suas
próprias fileiras, um camponês pobre”.
“As políticas vêm do próprio
povo, e é suposto que o presidente
as implemente. Há todo o tipo de
problemas, nada funciona tão
perfeitamente, mas é a democracia
a funcionar. É quase o oposto da
forma como funciona o nosso
sistema.”
Para ler a íntegra da instrutiva
entrevista do linguista Noam
Chomsky,
acesse
o
sítio
www.cartamaior.com.br, seção
economia, com data de 13/04/09.

Congresso da Contraf

Na semana passada, aconteceu, em São Paulo, o 2º Congresso
da Contraf (Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Ramo Financeiro). Os mais de trezentos participantes discutiram e deliberaram sobre
variados temas, tais como: Remuneração e emprego; Saúde; Igualdade
de oportunidades; Gênero; Orientação sexual: Raça; Juventude; Aposentados; Segurança bancária; Sistema
Financeiro Nacional e Ramo Financeiro. Na página do sindicato na Internet
você encontra a íntegra das resoluções do Congresso.
PIADINHA
O paciente está na capital para o exame
periódico de saúde.
Médico: Você bebe?
Paciente: Dois ou três copos de vinho
pela manhã, um uisquinho à noite...
Médico: Fuma?
Paciente: Dois charutos por dia.
Médico: E sexo?
Paciente: Duas ou três vezes por mês.
Médico: Sóóóó!? Com a sua idade e a
sua saúde, era pra ser duas ou três
vezes por semana.
Paciente: Sabe como é, né doutor. Se
eu fosse bispo na capital até que dava,
né. Mas numa diocese pequena, no
interior....

