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BNDES

poderá negar os pedidos recentes de
recursos feitos ao banco pela
montadora. As operações que o
BNDES tem feito com a GM têm sido
sempre indiretas, ou seja, através de
um agente financeiro. Assim, esse
agente recebe e repassa os recursos,
assumindo o risco.

BANRISUL - I

Governo de Yeda Crusius mantém
plano de emprestar R$ 150 milhões à GM
Enquanto o BNDES já analisa
a possibilidade de suspender a concessão de recursos à General Motors,
o Governo de Yeda Crusius segue
com sua intenção de emprestar R$
150 milhões à empresa, através do
Banrisul. Segundo o jornal Valor Econômico de 02/06, como garantia o go-

verno Yeda estaria aceitando a própria fábrica da GM em Gravataí.
Na avaliação do BNDES, essa
garantia é muito pequena. Para o banco, a empresa poderia oferecer outros
ativos como garantia de retorno dos
recursos: fiança bancária ou mesmo
o fluxo de recebíveis.

BANRISUL - II

Governo Yeda e GM negociam em sigilo
O Banrisul é um banco público
e qualquer decisão de vulto que envolva o banco deve ser transparente.
Apesar disso, o governo de Yeda
Crusius procura manter o máximo sigilo na negociação do empréstimo de
R$ 150 milhões para a General Motors.
A postura do governo Yeda tem
gerado críticas até mesmo da imprensa. Em sua coluna do dia 7 de maio
no jornal Correio do Povo, Denise

Nunes escreveu: “um encontro entre
as cúpulas da GM (o vice-presidente
José Carlos Pinheiro Neto e o diretor
Luiz Moan) e do governo (Yeda
Crusius, secretários da Fazenda, Planejamento, Sedai e presidente do
Banrisul) lembrou os tempos do governo Antônio Britto, quando os executivos de montadoras frequentavam o
Palácio Piratini pelos fundos e a imprensa era impedida de entrar.“

MOVIMENTO SINDICAL

Transporte coletivo: trabalhadores
fazem assembléia e podem iniciar greve
Os trabalhadores das empresas
de transporte coletivo de Passo Fundo farão assembléia no dia de hoje. Na
pauta, a discussão e deliberação sobre a proposta de greve por tempo
indeterminado. A passagem de ônibus já sofreu uma majoração de
14,28% neste ano de 2009, pulando
de R$ 1,75 para R$ 2,00. Porém, os
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SINDICATO

Banco pode negar pedidos de
recursos feitos pela General Motors
A matriz da General Motors nos
Estados Unidos entrou em
concordata nesta semana. Com
isso, a área jurídica do BNDES vai
fazer um estudo quanto à situação da
subsidiária brasileira da GM em relação a essa concordata. Dependendo do resultado do estudo, o BNDES
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trabalhadores não ganharam um centavo sequer de reajuste em seus salários. Para agravar a situação, a empresa Coleurb ainda suspendeu o pagamento da cesta alimentação no valor de R$ 68,00 a seus funcionários.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região está dando total apoio à luta desses trabalhadores.

Reunião da
Diretoria Colegiada
Neste sábado, às 9 horas, acontece mais uma reunião ordinária da Diretoria Colegiada do SEEB-Passo Fundo cuja pauta será: Discussão Política;
Planejamento e outros assuntos. Diretores e diretoras estão convocados.
ESTADOS UNIDOS

“Trabalhadores devem
atuar coletivamente”
Abaixo, transcrevemos mais alguns trechos da declaração na qual
40 economistas dos Estados Unidos
pedem a resindicalização dos trabalhadores de seu país:
“A recessão atual seguirá
debilitando a capacidade dos
trabalhadores de negociarem
individualmente. Mais do que nunca,
os trabalhadores precisam atuar
coletivamente.”
“Como
economistas,
acreditamos que é de vital
importância avançar na reconstrução
de nossa vida econômica e
robustecer nossa democracia
fortalecendo a voz do povo
trabalhador nos postos de trabalho.”
Não deixes de ler a íntegra da
declaração. Para isso, acesse o sítio
www.cartamaior.com.br, seção
economia, c/data de 29/05/09.
PIADINHA
Uma noite, o Mulita foi num baile e
acabou se esquecendo do cavalo. Ao
sair lá fora, o cavalo tinha sumido.
Então, ele voltou prá dentro do salão
e gritou:
- O meu cavalo não está lá fora! Eu
vou tomar uma cerveja e vou voltar lá
e se ele não aparecer eu vou fazer
como fiz em Bagé!
Todo mundo ficou assustado e, dito e
feito. Ele bebeu a cerveja, saiu prá
fora... e lá estava o cavalo. Então,
não aguentando de curiosidade, um
gaudério perguntou pro Mulita:
- O que você vez em Bagé?
- Eu fui embora a pé!

