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13ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS BANCÁRIOS

Em defesa da água pública
Moção repudia tentativas de privatização do fornecimento de água
Na 13ª Conferência Estadual de fornecimento de água sob estrito
dos Bancários, a categoria mostrou, controle público no Rio Grande do Sul.
Conhecedores dos nefastos
uma vez mais, que não se atém apenas
resultados
da privatização - para o
às suas questões específicas e está
atenta também aos temas de grande povo, é claro - do fornecimento de
interesse para toda a sociedade. Por água em outros países, as bancárias
unanimidade dos participantes da e os bancários gaúchos repudiam as
conferência, foi aprovada uma moção tentativas de entregar este serviço à
em defesa da manutenção do serviço iniciativa privada em nosso Estado.
PRIVATIZAÇÃO - I

Relembrando a privatização da água
em Cochabamba, Bolívia
Com a ameaça de privatização
do fornecimento de água, que paira
sobre os gaúchos, é bom relembrarmos
o que aconteceu na Bolívia no ano 2000.
No dia 4 de abril daquele ano, milhares
de camponeses e trabalhadores
urbanos do departamento de
Cochabamba saíram às ruas e
estradas para protestar contra a
empresa estadunidense Bechtel à qual
fora entregue o serviço de fornecimento
de água, num episódio que ficou
conhecido como a “Guerra da Água”.
Tarifa aumentou 200% - Com a

privatização, as tarifas de água
aumentaram, imediatamente, 200% e
passaram a equivaler a um quarto do
salário mínimo.
Os protestos duraram uma
semana e o governo do departamento
não hesitou em mandar a polícia
espancar o povo. Mas, no dia 11, viuse obrigado a cancelar o contrato com
a Bechtel, uma vez que a luta popular
não recuou. Era a vitória da união e
mobilização do povo de Cochabamba
contra governos e empresariado
privado corruptos.

PRIVATIZAÇÃO - II

Armazenamento da água da chuva foi
proibido aos bolivianos
Parece não haver limites para
o desprezo de muitos governos e
empresas privadas para com as
necessidades do povo. Na Bolívia, o

contrato de privatização do
fornecimento de água chegava a
prever proibição do armazenamento
da água da chuva pelos bolivianos.
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SINDICATO - I

Firmado convênio
com a Pcnew
A Pcnew Info Comércio de
Equipamentos Eletrônicos Ltda firmou
convênio com o SEEB-Passo Fundo.
Situada na Rua Cachoeira, nº 245,
Bairro Vera Cruz, em Passo Fundo,
telefone 54-35811873, a Pcnew tem,
como sua principal atividade, a venda
e assistência técnica de computadores
e notebooks e dispõe também de
periféricos e acessórios. Os benefícios
oferecidos pelo convênio são:
desconto de 10% nas compras à
vista e 15% nos serviços de
assistência técnica.
Para mais informações sobre
este e os demais convênios firmados
pelo SEEB-Passo Fundo, acesse a
página do sindicato na Internet,
wwwbancariospassofundo.org.br,
seção convênios.
SINDICATO - II

Pcnew faz promoção
inicial à categoria
Para lançar o convênio com o
SEEB-PF, a Pcnew Info está fazendo
uma promoção inicial para a categoria
bancária. Válida de 04/07 a 06/08/
2011, a promoção é a seguinte:
- 40% no pacote de serviços de
formatação de computador ou
notebook+backup de dados+limpeza
interna (o valor normal é de R$
100,00).
- Os primeiros 15 associados que
comprarem este pacote terão direito
a um pendrive de 4Gb de brinde.
PIADINHA
Professora: Hoje vamos estudar os
substantivos concretos e os
substantivos abstratos. Carlinhos, me
dê um exemplo de um substantivo
concreto.
Carlinhos: Minhas calças, professora.
Professora: Muito bem, Carlinhos.
Agora, me dê um exemplo de um
substantivo abstrato, Joãozinho.
Joãozinho: Suas calças, professora.

