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SANTANDER/REAL - I

Assembléia quarta-feira, às 18 horas, O Dia Nacional de Luta
Na quinta-feira, 30 de abril, foi
escolhe delegados ao 12º CECUT
realizado, em diversas cidades do
No dia 6 de maio, quarta-feira,
às 18 horas, o Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região estará
realizando uma assembléia para a escolha dos delegados ao 12º Congresso Estadual da Central Única dos Trabalhadores (CECUT). O nosso sindicato tem direito a levar 7 delegados
ao congresso.

O 12º CECUT, que será realizado de 19 a 21 de junho, tem grande
importância para os trabalhadores
pois definirá os rumos da CUT Estadual para os próximos três anos, inclusive com a eleição da nova direção da central para o Estado. Por
isso, convidamos bancárias e bancários a participarem da assembléia.

DIA MUNDIAL DO TRABALHO - I

Relembrando o 1º de maio de 1886
em Chicago, Estados Unidos
A jornada de trabalho era de até 17 horas diárias nos EUA e na Europa
No dia 1º de maio de 1886, 500 presários, começou a atirar nos tramil trabalhadores fizeram uma gran- balhadores: 6 foram mortos, 50 feride greve nos Estados Unidos reivin- dos e centenas foram presos. No dia
dicando a redução da jornada de tra- 4, a repressão policial aumentou ainbalho para 8 horas diárias. No sécu- da mais. Após a explosão de uma
lo XIX, a jornada de trabalho média bomba, que matou 7 policiais, desennas índústrias dos EUA e da Europa cadeou-se uma grande mortandade.
era de 15 horas diárias mas podia O saldo final apontou mais de 100 trachegar a 17. Não havia descanso se- balhadores mortos e milhares de outros presos. Entre os presos, os oito
manal, férias e nem aposentadoria.
Os fatos que ocorrerram em líderes do movimento, August Spies,
Chicago nos dias seguintes ao 1º de Sam Fieldem, Oscar Neeb, Adolph
maio deram origem ao Dia Mundial Fischer, Michel Shwab, Louis Lingg
do Trabalho. No dia 3 de maio, a po- e Georg Engel e Albert Parsons, que
lícia, chamada para defender os em- foram levados a julgamento.
DIA MUNDIAL DO TRABALHO - II

Os “Oito Mártires de Chicago” foram
condenados, em julgamento forjado
Os empresários contrataram a Máfia para atacar os trabalhadores
Os líderes dos trabalhadores, EUA e, por isso mesmo, um dos granos chamados “Oito Mártires de Chi- des centros sindicais. Chicago era
cago” foram condenados em um jul- também o centro da Máfia e do crime
gamento no qual as provas e as tes- organizado. Para minar a capacidade
temunhas foram inventadas. de união, organização e mobilização
Parsons, Engel, Fischer, Lingg e dos trabalhadores, os empresários,
Spies foram sentenciados à morte além de contarem com a polícia a seu
pela forca. Fieldem e Schwab, à pri- favor, contrataram os serviços da
são perpétua e Neeb a quinze anos Máfia. Os criminosos passaram a inde prisão.
cendiar sedes de sindicatos e a invaÀquela época, Chicago era um dir residências de trabalhadores para
dos principais pólos industriais dos espancá-los e destruir suas casas.

país, um Dia Nacional de Luta dos
bancários do Santander/Real. Os trabalhadores exigiram o fim das demissões e melhorias na PLR. Em Porto
Alegre, a agência Moinhos de Vento,
onde está localizada a Superintendência do Real, foi paralisada das 7 às
12 horas.
SANTANDER/REAL - II

Afubesp questiona a
extinção do Real
A Associação dos Funcionários do Grupo Santander, Banespa,
Banesprev e Cabesp (Afubesp) e a
Contraf participaram da assembléia
de acionistas no dia 30/04. Os representantes dos trabalhadores questionaram a forma de incorporação do
Real e apresentaram votos contrários por escrito, registrados em ata.
Foi questionado também o balanço do
Santander e o ágio pago pelo banco
na aquisição do Real.
Um relato mais amplo da assembléia de acionistas pode ser lido
na página do Sindicato na Internet.
SINDICATO

Psicóloga firmou
convênio
A psicóloga Flávia Regina
Berlatto concede desconto de 60%
sobre o valor da consulta a bancárias
e bancários filiados do SEEB-Passo
Fundo. O consultório está localizado
na Rua General Osório, 1148, sala
108, Edifício Metropolitan. O telefone
é 3601-3384.
PIADINHA
Muito faceiro, o “gajo” vira-se para a
“gaja” e diz:
- Vou-te chamar de Eva porque foste
a primeira....
E ela responde, na tampa:
- Vou-te chamar Peugeot, porque
foste o 206.

