Quarta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

CAMPANHA SALARIAL

Conferência Estadual dos Bancários
será realizada no dia 4 de julho em POA
A 11ª Conferência Estadual dos
Trabalhadores do Ramo Financeiro
será realizada no dia 4 de julho, em
Porto Alegre, a partir das 9 horas. Na
pauta, os seguintes temas:
1 - Conjuntura nacional;
2 - Segurança Bancária; saúde e condições de trabalho;

3 - Emprego e remuneração;
4 - Previdência complementar;
5 - Campanha Nacional (estratégia/
mobilização).
A bancárias e bancários interessados em participar da conferência,
o SEEB-Passo Fundo disponibilizará
transporte e alimentação. Participe!
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SANTANDER - II

Adicional será
pago sexta-feira

A mobilização dos trabalhadores em todo o país surtiu efeito. Com
a pressão, a diretoria do Santander
recuou e anunciou o pagamento, na
sexta-feira, 19, do adicional da Participação nos Lucros e Resultados referente ao exercício de 2008.
BANRISUL

SANTANDER - I

Sobre as promoções

A Contraf-CUT remeteu correspondência à deputada federal Emília
Fernandes (PT-RS) denunciando as
práticas do Banco Santander no Brasil. Para tratar do assunto, a parlamentar enviou requerimento à Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público da Câmara dos Deputados solicitando uma audiência

Conforme informações do Comando dos Funcionários do Banrisul,
as promoções, cerca de 1.500, estão
nas mãos da direção do banco desde o início do mês de abril. Nos anos
anteriores, as listas eram normalmente repassadas à direção nos meses
de janeiro e fevereiro. O atraso ocorrido neste ano deve-se à inclusão,
somente no final de março, dos funcionários do antigo BPD, que também
receberão as promoções.

Banco terá que explicar demissões em
audiência na Câmara dos Deputados
pública. O requerimento foi aceito e
a diretoria do Santander terá que comparecer à Câmara para explicar 3.300
demissões feitas pelo banco em apenas um ano no país. Os deputados
vão cobrar explicações sobre a remuneração discriminatória praticada pelo
banco e o descaso para com os aposentados da instituição.

SERVIÇO PÚBLICO - I

O tamanho do Estado no Brasil

No Curtas & Novas nº 2491, já
tocamos no assunto, mas vale a pena
abordá-lo novamente. Trata-se do estudo realizado pelo Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada) que
compara o tamanho do setor público
brasileiro com o de outros 16 países.
O estudo aponta para um percentual
de 14,8% do total dos trabalhadores
dos Estados Unidos com vinculação

ao setor público. No Brasil, este mesmo contingente chega a apenas
10,7%. Também a Alemanha, a Austrália, a Espanha, a França, Holanda
e Portugal aparecem com percentuais
próximos dos 15%. No Canadá, fica
em 16,3%, e na Bélgica, em 19,5%.
Na Finlândia, França e na Suécia ultrapassa de longe os 20%. E na Dinamarca chega a 39%.

SERVIÇO PÚBLICO - II

Estado mínimo: bom para quem?

Todos sabemos que os governos dos Estados Unidos, apoiados
pelos europeus, são os que mais incentivam a aplicação da receita do
Estado mínimo. Inclusive, se utilizam
de organismos internacionais, tais
como Banco Mundial, FMI e OMC,
para exercerem fortíssima pressão
sobre inúmeros países no sentido de
que estes implementem programas
de privatização de empresas públicas

e estatais e demissão de funcionários públicos.
Daí, vem a inevitável pergunta.
Se essa receita está correta, se é a
melhor para os povos, por que os EUA
e os países europeus não têm um Estado bem menor que o nosso?
O importante estudo do Ipea
pode ser consultado acessando o sítio www.ipea.gov.br seção pesquisas
e publicações.

GOVERNO ESTADUAL

Amanhã tem Fora
Yeda em Porto Alegre

Nesta quinta-feira, 18, acontece mais uma grande manifestação
contra o Governo de Yeda Crusius.
Trabalhadores, estudantes, sindicatos, centrais sindicais e movimentos
sociais se concentrarão em frente ao
Ministério Público Federal, às 10 horas. Dali, sairão em caminhada até a
Praça da Matriz, onde farão um grande ato público em frente ao Palácio
Piratini e cobrarão a instalação da CPI
para averiguar as denúncias contra o
governo Yeda Crusius.
PIADINHA
Piada muito ouvida em Portugal.
Um casal de namorados, brasileiros,
está num banco do jardim. Ele está
amuado. Ela, muito meiga, muito
dengosa:
- Queridinho! Não seja assim. Me
diga qualquer coisa que me deleite.
- Vaca!

