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FINANCEIRAS

CAMPANHA SALARIAL

Projeção do Dieese aponta inflação de Sobre as negociações
7,6% no período entre 1º/09/10 a 31/08/11 da Campanha Salarial
A Fetrafi-RS encomendou ao
Escritório Regional do Dieese no
Estado, um estudo com o fim de
subsidiar as discussões relativas a
índices econômicos na 13ª
Conferência Estadual dos Bancários.
A Conferência acontece no final de
semana, 18 e 19/06, em Porto Alegre.
Utilizando-se de estimativas
para os índices inflacionários a serem
apurados nos meses de junho, julho
e agosto, o estudo do Dieese projeta
uma inflação de 7,6% para o período
que vai de 1º de setembro de 2010 a
31 de agosto de 2011.
Ao lado, tabela elaborada pelo

Dieese com os índices inflacionários,
mês a mês, no período citado:
MÊS
set/10
out/10
nov/10
dez/10
jan/11
fev/11
mar/11
abr/11
mai/11
jun/11
jul/11
ago/11

INPC-IBGE (%)
0,54%
0,92%
1,03%
0,60%
0,94%
0,54%
0,66%
0,72%
0,57%
0,27%
0,26%
0,30%

ITAÚ

Em Carazinho, bancário portador de
deficiência é reintegrado ao trabalho
Sindicato dos Bancários impetrou ação judicial pedindo a reintegração
A Vara do Trabalho de sem observar os requisitos previstos
Carazinho determinou ao Banco Itaú na legislação relativa à contratação de
a reintegração do funcionário Álvaro pessoas portadoras de deficiência. O
Hoff Soares. Portador de deficiência, Itaú não fez prévia admissão de um
Soares foi admitido pelo banco em substituto em condição semelhante à
novembro de 2009 e demitido em abril de Soares e nem atendeu a cota
deste ano. Após a demissão, o mínima estipulada por essa legislação.
Trata-se de mais uma vitória
trabalhador procurou o Sindicato dos
Bancários de Carazinho que impetrou da categoria bancária e da classe
ação judicial pedindo a reintegração trabalhadora como um todo na longa
e eterna luta contra o arbítrio e o
do mesmo.
Na sentença, a Justiça desrespeito dos patrões para com os
reconhece que o banco demitiu Soares direitos dos trabalhadores.

Na segunda-feira, 13,
diretores da Fetrafi-RS se reuniram
com representantes do Sindfin para
dar início às negociações relativas à
Campanha Salarial dos Trabalhadores
e Trabalhadoras em Sociedades de
Crédito,
Financiamento
e
Investimento. Nesta primeira reunião,
os diretores da Fetrafi-RS já
expuseram ao Sindfin os temas
considerados prioritários para o
fechamento do acordo deste ano,
como, por exemplo, aumento real,
melhoria dos pisos e auxílio-refeição.
Até o dia 5 de julho, a Fetrafi-RS
entregará ao Sindfin a pauta geral de
reivindicações. A próxima reunião de
negociação está agendada para 11/07.
PIADINHA
A vaca e o boi foram no motel. Na
hora de pagar a conta, o boi se deu
conta de que não tinha dinheiro para
pagar e perguntou para a vaca:
-Minha querida, vamos fazer uma
vaquinha?

LÍBIA

Controle do petróleo é um dos objetivos
Fazer a defesa do povo líbio
frente aos ataques de Muamar Kadafi.
Essa a justificativa dos governos dos
Estados Unidos e da Europa para
ordenarem o bombardeio da Líbia.
Estranha forma de defender as
pessoas jogando bombas sobre elas,
não é mesmo?
Porém, os verdadeiros motivos
para o bombardeio - não confessados
- são outros. Um deles é o petróleo.

Com reservas que chegam a 46,5
bilhões de barris, a Líbia é o país que
mais tem petróleo no continente
africano. Outro fator a atiçar a cobiça
sobre o petróleo líbio é o seu custo de
extração, muito baixo: em torno de US$
1 o barril. Já no mercado mundial, o
preço de venda do barril está em torno
dos US$ 100. Ou seja, perspectiva de
lucros monumentais para quem
assumir o controle dessas reservas.

“Não se preocupe meu general que o
derramamento é de sangue...
O petróleo nós o mantemos seguro”
Pedro Mendez - www.rebelion.org-07/06/2011

