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MOVIMENTO SINDICAL - II

Compromisso para os
Uma grande assembleia definiu os
delegados ao Congresso da FEEB-RS delegados escolhidos

A Diretoria do Sindicato agradece à categoria bancária de Passo Fundo e Região que atendeu ao chamado
e compareceu, em grande número, à
assembleia realizada ontem para a
escolha dos delegados ao 10º
Congresso da Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul.
Foram 93 bancárias e bancários
presentes, inclusive aposentados, demonstrando que a categoria está atenta aos destinos das entidades responsáveis pela luta pelos seus direitos.
Assembleias deste porte costumam
ocorrer somente nos momentos de

Campanha Salarial.
No início da assembleia, duas
correntes apresentaram-se para enviar delegados ao Congresso. Após a
apresentação das duas teses, foi feita
a votação, que teve o seguinte resultado: 59 votos para a Alternativa Bancária, que representa a CSD (CUT Socialista e Democrática) em Passo Fundo
e 33 para a Resistência Bancária, que
representa a BPL (Bancários em Primeiro Lugar). Assim, dos nove delegados que nossa entidade pode enviar ao
congresso, 6 representarão a primeira
corrente e 3 a segunda.

SETOR FINANCEIRO

Estudo do Ipea destaca a importância
dos bancos públicos para o país

O estudo Transformações na Indústria Bancária Brasileira, realizado
pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), destaca também a importância dos bancos públicos para o
país. Segundo o instituto, o setor privado tem participação majoritária entre as
instituições financeiras no Brasil, com
91% dos bancos, e um total de 56%
das agências. Já o setor público, que
possui 8,6% de participação, tem 43%

dos locais de atendimento à população.
Esses dados mostram que, não
fossem os bancos públicos, a relação
entre o número de agências bancárias
e o de habitantes que piorou ao mesmo tempo em que os bancos estrangeiros se instalavam no Brasil, seria
muitíssimo pior. Mostram também o
quão acertada e justa é a luta dos sindicatos e movimentos sociais contra
a privatização dos bancos públicos.

DE OLHO NA MÍDIA

Assassinatos de centenas de
professores iraquianos não são notícia
No C&N anterior trouxemos a
notícia de que mais um professor universitário foi assassinado no Iraque,
totalizando 300 desde o início da invasão do país pelos Estados Unidos.
Possivelmente, você nunca tenha ouvido falar desses assassinatos
a não ser neste informativo, uma vez
que já havíamos comentado sobre eles
tempos atrás. Fica, então, uma inevitável pergunta. Por que motivo os órgãos da mídia hegemônica e seus
(de)formadores ignoram esses fatos

e não os divulgam?
Lancemos, então, uma hipótese.
As forças armadas da Venezuela, do
Equador, do Irã, de Cuba ou de outra
nação qualquer, desafeta dos governos dos EUA, invadem um outro país,
ocupam-no por anos a fio e, durante
essa ocupação professores universitários nativos passam a ser assassinados em série. Será que esses órgãos de mídia e seus (de)formadores
de opinião permaneceriam impassíveis como se mostram agora?

Passada a assembleia, é hora
de pensar no congresso. Os delegados escolhidos em Passo Fundo, juntamente com os demais, dos 37 outros sindicatos do Estado, terão o compromisso de realizar um congresso
produtivo, que defina uma linha para
que a Federação dos Bancários atue
de forma ainda mais dinâmica nos próximos três anos. Como já afirmado, a
categoria bancária está atenta ao que
acontece em suas entidades.
BANRISUL

Delegados Sindicais:
eleição começa hoje

A eleição para a escolha dos
novos delegados sindicais do Banrisul
na base territorial do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região
começa hoje e termina amanhã. Nesta quinta-feira, serão coletados os votos dos funcionários lotados em Passo Fundo. Amanhã, a coleta dos votos se dará nas agências da extensão de base do Sindicato. Os colegas Eder Pollo, funcionário da agência Passo Fundo-Centro, e Josemar
Ceccagno Nunes, da agência de Lagoa Vermelha são os candidatos.
PIADINHA
Três estrangeiros ricos passam a se
exibir para cima do brasileiro:
O inglês diz:
- Eu tenho muito dinheiro.. Vou comprar
o banco da Inglaterra!
O francês diz:
- Eu sou muito rico... Eu vou comprar a
fábrica de automóveis Peugeot!
E o alemão, para não ficar para trás:
- Eu sou um magnata.. Vou comprar
todos os supermercados da Europa!
E os três ficam esperando o que o
brasileiro vai dizer.
O brasileiro dá uma baforada no
cigarro, engole a saliva, faz uma pausa,
cospe no chão e tasca:
- Não vendo!

