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Demissões nos bancos se concentram Escolarização garante
empregabilidade?
em quem tem curso superior
Pesquisa feita pela ConfratCUT em conjunto com o Dieese,
mostra que no primeiro trimestre
deste ano aconteceram 8.236 demissões nos bancos brasileiros. A mesma pesquisa aponta que 60% dos
bancários demitidos têm curso su-

perior completo e 23,98% estão cursando o terceiro grau. Ao mesmo
tempo, dos 6.882 trabalhadores contratados no mesmo período, 37,65%
possuem curso superior integral, ao
passo que 23,76% estão fazendo faculdade.

ESTADOS UNIDOS

Governo teria investido, através da CIA,
US$ 400 milhões para desestabilizar o Irã
Paul Craig Roberts foi secretárioassistente do governo de Ronald
Reagan. A princípio, portanto, não pode
ser acusado de esquerdista, comunista ou mesmo de antiamericano. Pois
Roberts publicou, no dia 17 de junho, o
artigo Todos a postos para a guerra
contra o demônio iraniano?. No artigo,
Roberts afirma que houve ao menos
um pesquisa de opinião confiável feita
no Irã antes da eleição e “Os resultados dessa pesquisa, a única fonte de
informação confiável que há hoje, indicam que o resultado eleitoral manifesta o desejo dos eleitores iranianos”
Roberts também mostra que,
ao contrário do que a mídia
hegemônica procura passar, o governo dos EUA está, sim, envolvido nos

acontecimentos no Irã:
“Ex-comandante
militar
paquistanês, o general Mirza Aslam
Beig, disse à Rádio Pashtum, na 2ªfeira, 15/6, que o serviço secreto
paquistanês tem provas irrefutáveis de
que os EUA trabalharam para tentar
alterar o resultado das eleições no Iran.
“Há provas de que a CIA gastou 400
milhões de dólares em território
iraniano para fazer eclodir uma
revolução ‘pacífica’, ‘colorida’, contra o
governo dos aiatolás, imediatamente
depois das eleições.”
Para ler a íntegra do esclarecedor
artigo de Paul Craig Roberts, acesse o
sítio do jornalista Luiz Carlos Azenha,
www.viomundo.com.br, seção você
escreve, com data de 17/06/09.

As diretorias dos bancos cobram com insistência, de seus trabalhadores, a escolarização como forma
de
manutenção
da
empregabilidade. Porém, o resultado da pesquisa citada na matéria ao
lado mostra uma grande contradição
entre o discurso e a prática do setor
bancário. “As demissões estão atingindo principalmente os trabalhadores
com maior escolaridade, que são também os que têm mais idade, mais
tempo de emprego e maiores salários”, afirma o presidente da Contraf,
Carlos Cordeiro.
GOVERNO ESTADUAL

Milhares no protesto
contra Yeda em POA

Na quinta-feira, 18, mais de cinco mil trabalhadores e estudantes participaram de um protesto contra o governo de Yeda Crusius, em Porto Alegre. Após caminhada pelas ruas da capital, os manifestantes realizaram um
ato público em frente ao Palácio Piratini
para pedir a instalação da CPI que deve
investigar a corrupção no governo estadual. Ali, munidos de baldes e vassouras, 30 trabalhadores lavaram a pista em frente ao palácio, simbolizando o
desejo de ver a
IRÃ
corrupção investigada e
banida do Estado. DireA todo momento, a mídia hegemônica tores do Sindicato dos
tem trazido notícias que dão conta da exis- Bancários de Passo
tência de fraude na eleição presidencial do Fundo também particiIrã. Ao mesmo tempo, procura enfatizar que param do protesto.
o Governo dos Estados Unidos, de Barack
Obama, tem acompanhado de longe os PIADINHA
acontecimento naquele país, evitando intro- Estão duas vacas a
meter-se. Porém, diante do afirmado por pastar quando uma se
Paul Craig Roberts, vide matéria acima, a vira para a outra e
coisa não corre bem assim.
pergunta:
Se houve realmente fraude e em que - Não te preocupa esse
proporção, não sabemos. Parece-nos, no problema das vacas
entanto, que os Estados Unidos - como mos- loucas?
tra a charge do Kayser ao lado -, não tem a - A mim não, sou um
mínima moral para cobrar retidão do Irã.
coelho!!!

Fraude na eleição?

http://blogdokayser.blogspot.com/ 16/06/09

