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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Carreira Profissional:
ajuizado dissídio

remuneração que cada banco venha
a praticar não devem ser
descontados da PLR.
4. A remuneração deve ser baseada
em indicadores transparentes dos
lucros.
5. O modelo não deve se basear em
indicadores individuais.
6. Os processos de fusão e aquisição
precisam
ser
levados
em
consideração.
O tema voltará a ser debatido
em nova reunião no dia 28.

A diretoria da Caixa Econômica
Federal ajuizou dissídio contra a greve dos funcionários da Carreira Profissional. Para a Contraf-CUT, uma
medida autoritária da empresa, que
pretende desmobilizar os trabalhadores recorrendo à Justiça do Trabalho.
O Comando Nacional de Mobilização
orienta a continuação da greve.

As novas denúncias contra Yeda Crusius

Nos dias 26, 27 e 28 de maio,
acontece a eleição para a renovação
do quadro de delegados sindicais da
Caixa Econômica Federal na base do
Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região. As inscrições podem ser
feitas até o dia 22. O delegado sindical
cumpre papel importante na tarefa de
mobilização dos trabalhadores em
cada local de trabalho. Participe.

Em reunião de negociação no
dia de ontem, o Comando Nacional
dos Bancários apresentou à Fenaban
as premissas para a criação de um
novo modelo de Participação nos Lucros e Resultados. Os pontos básicos da nova PLR são os seguintes:
1. O modelo deve ser simplificado.
2. O mesmo modelo de PLR deve ser
válido para todos os trabalhadores,
sem discriminação, incluindo
afastados e lesionados.
3. Os programas próprios de
GOVERNO ESTADUAL - I

Novas denúncias contra o governo de Yeda Crusius (PSDB) foram
publicadas pela revista Veja no final
de semana passado. A revista teria
tido acesso a gravações de diálogos
entre o ex-assessor da governadora,
Marcelo Cavalcante e o empresário
Lair Ferst, acusado de chefiar a quadrilha que afanou R$ 44 milhões do
Detran. Em uma das fitas, Cavalcante afirma ter recebido, após o término

da eleição em 2006, R$ 400 mil de
duas empresas fabricantes de cigarros, R$ 200 mil de cada, e teria repassado o dinheiro ao marido de
Yeda, Carlos Crusius.
Essas novas denúncias, somadas às anteriores, feitas nos últimos
meses, e à morte em circunstâncias
misteriosas de Cavalcante (seria
mesmo suicídio?) deixam a governadora ainda mais acuada.

GOVERNO ESTADUAL - II

“Mera coincidência”, uma historia
contada por Juremir Machado da Silva

No jornal Correio do Povo de ontem, o jornalista Juremir Machado da
Silva contou uma pequena história em
que ironiza a atuação da mídia
hegemônica gaúcha na divulgação
das denúncias contra o governo de
Yeda Crusius. A história começa assim:
“É tanta coisa acontecendo em
Palomas que não consigo mais falar
de outros assuntos. Um homem
apareceu boiando no lago de Palomas.
Tentaram explicar o fato dizendo que
não era lago, mas rio. Faz sentido.
Muda tudo. A oposição denunciou um
escândalo de caixa 2 no governo local.

A Rede Baita Sol tratou de afirmar que
eram denúncias sem prova, apesar de
os denunciantes terem visto horas de
gravação. Pois não é que agora uma
revista estrangeira descobriu uma
gravação onde o homem que morreu
conversa com um colega e ambos
admitem os fatos denunciados. A
Rede Baita Sol estranhamente acha,
outra vez, que é denúncia sem provas.
E a gravação ouvida? E o depoimento
da viúva do principal envolvido?”
Ao terminar sua história,
Juremir
afirma:
“Qualquer
semelhança dessa história com fatos
reais é mera coincidência.”

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Eleição para
delegados sindicais

GOVERNO ESTADUAL - III

Ato exigirá
afastamento de Yeda
Diante das novas denúncias de
corrupção no governo de Yeda
Crusius, o Fórum dos Servidores Públicos Estaduais realizará outro ato
público para exigir o afastamento da
governadora. Para o Fórum, Yeda
não tem mais legitimidade para governar. O ato acontece em Porto Alegre
nesta quinta-feira, às 10 horas, e contará com a participação do SEEB-Passo Fundo.

PIADINHA
O caipira entra na loja de ferragens e
pede uma tomada.
- Você quer uma tomada macho ou
fêmea? - pergunta o balconista.
- Sei não, seu moço! Eu queria uma
tomada pra acender a luz e não pra
fazer criação!

