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Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancários de Passo e
Região, convoca todos os empregados da BV Financeira S/A, Crédito,
Financiamento e Investimento, sócios e não sócios desta entidade
de classe, da base territorial dos municípios de Passo Fundo, Lagoa
Vermelha, Sananduva, Tapejara, Sertão, Ernestina, Ciríaco, David
Canabarro, Água Santa, Charrua, Caseiros, Ibiaçá, Coxilha, Gentil, Mato
Castelhano, Muliterno, Santo Expedito do Sul, para assembléia geral
extraordinária, a se realizar no próximo dia 28 de janeiro de 2010, em
primeira convocação às 17:30 horas e em segunda convocação às 18:00
horas, na sede da entidade, sito na rua General Osório, nº 1411, para
discussão e aprovação da proposta de Acordo Coletivo de Participação
nos Lucros e Resultados dos empregados da BV Financeira, com
período de vigência de 01/01/2010 à 31/12/2010.
HAITI - I

Um passado colonial apagado

País foi destruído e seu povo jogado na pobreza e desespero, afirma o
economista canadense Michel Chossudovsky
Na introdução a seu artigo A contribuiu para a destruição da ecomilitarização da ajuda de emergência nomia nacional do Haiti e para o emao Haiti: Trata-se de uma operação pobrecimento da sua população. O
humanitária ou de uma invasão?, o terramoto devastador é apresentado
economista canadense, Michel à opinião pública mundial como a cauChossudovsky, afirma:
sa única da situação do país. Um país
“O Haiti tem uma história pro- que foi destruído, cuja infraestrutura
longada de intervenção militar e ocu- foi demolida. O seu povo precipitado
pação pelos EUA que remonta ao na pobreza abissal e no desespero.
princípio do século XX. O Na história do Haiti, o seu passado
intervencionismo estado-unidense colonial foi apagado.”
HAITI - II

Sobre intervenções dos EUA no país

Sobre intervenções militares
dos Estados Unidos no Haiti, Michel
Chossudovsky escreve:
“Houve várias intervenções
militares patrocinadas pelos EUA na
história recente.(...) A intervenção
militar estado-unidense de 1994 não
se destinava a restaurar a
democracia. Muito pelo contrário: foi
executada para impedir uma
insurreição militar contra a Junta
militar e as suas coortes neoliberais.
As tropas dos EUA e dos seus aliados
permaneceram no país até 1999. As
forças armadas haitianas foram
desmanteladas e o Departamento de
Estado dos EUA contratou uma
companhia de mercenários, a

Nº 2552

DynCorp, para proporcionar
“conselho técnico” na reestruturação
da Polícia Nacional do Haiti.”
“Nos meses que antecederam
o golpe de Estado de 2004, forças
especiais dos EUA e da CIA
estiveram a treinar esquadrões da
morte compostos pelos antigos
tonton macoute da era Duvalier.” Na
conclusão do artigo, Chossudovsky
afirma que “Não pode haver qualquer
reconstrução ou desenvolvimento
reais sob a ocupação militar
estrangeira.”
A íntegra do artigo do economista
canadense pode ser lida acessando o
sítio português www.resistir.info, com
data de 17/01/2010.
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MOVIMENTOS SOCIAIS

“Um Outro Sistema
Financeiro é Possível”
FEEB-RS e SEEB-POA promovem
oficina no Fórum Social Mundial
Como parte das atividades do
10º Fórum Social Mundial, na quartafeira, 27, a Federação dos Bancários
do Rio Grande do Sul e o Sindicato dos
Bancários de Porto Alegre estarão promovendo a oficina “Um Outro Sistema
Financeiro é Possível”. A oficina contará com os seguintes palestrantes:
- Susan George, filósofa estadunidense,
que discorrerá sobre o sistema financeiro internacional.
- Carlos Eduardo Carvalho, professor
de economia política da PUC/SP e assessor da Contraf, que vai abordar o
mesmo tema sob a ótica brasileira.
O SEEB-Passo Fundo estará
participando desta oficina.
ITAÚ/UNIBANCO

Novo PAC foi
apresentado em POA

Na terça-feira, 19, à tarde, foi realizada, no Sindicato dos Bancários de
Porto Alegre a apresentação do novo
PAC (Plano de Aposentadoria Complementar) aos funcionários do Itaú/
Unibanco da capital. Fazendo uso de
um vídeo institucional e de material informativo, uma equipe técnica do banco fez a explanação sobre o plano em
duas sessões, às 16h e às 18 horas.
Além dos funcionários do Itaú/
Unibanco da capital, estiveram presentes também dirigentes de sindicatos do interior do Estado. O diretor
Carlos H Niederauer, representante do
RS na Comissão de Organização dos
Empregados do banco, participou da
atividade.
PIADINHA
A mulher se queixava, quase em
prantos, à sua empregada:
- Oh, Maria, acho que meu marido
está me enganando com a secretária!
- Não acredito. A senhora está dizendo
isso pra me deixar com ciúmes.

