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Na primeira reunião de 2012, que ocorre Outro assalto ao PAB
amanhã, COE vai cobrar mais empregos do Bairro São José
Amanhã, 10, às 15 horas, a
COE (Comissão de Organização dos
Empregados) do Itaú se reúne com
a diretoria do banco. Nesta primeira
reunião de 2012, será entregue a
minuta específica de reivindicações
dos funcionários do Itaú definida no
Encontro Nacional realizado nos dias
14 e 15/12/2011. Da pauta da

reunião
também
constam a
sobrecarga de trabalho, a
extrapolação da jornada de trabalho
e a falta de funcionários. A COE vai
cobrar a abertura de mais vagas de
emprego no banco. O diretor Carlos
Henrique Niederauer (Todinho),
representante do Rio Grande do Sul
na COE, participará da reunião.

DE OLHO NA MÍDIA

O que não é divulgado sobre a Síria
Por meio de notícias divulgadas
a todo momento pelos órgãos da mídia
hegemônica, ficamos sabendo que o
governo da Síria, de Bashar Al-Assad,
está a reprimir violentamente a oposição, chegando a matar diariamente dezenas de seus membros. Ficamos sabendo também que a oposição protesta - pacificamente - por uma abertura

democrática.
Porém, a coisa não é tão simples
quanto tem aparecido nos noticiários.
Assim, para que bancárias e bancários
possam ter uma ideia mais clara do que
acontece no país asiático, estamos a
sugerir, na matéria a seguir, a leitura de
dois artigos que tratam do assunto e que
foram publicados recentemente.

ORIENTE MÉDIO

Síria: grupos armados são apoiados
pela Otan para a desestabilização do país
No artigo “Síria: guerra por procuração”, o diplomata indiano, M.K.
Bhadrakumar, expõe declaração de
um ex-agente da CIA, Philip Giraldi:
“Aviões da NATO (Otan), sem
identificação, estão a aterrar nas bases militares turcas próximas de
Iskenderum, na fronteira síria, trazendo armas recolhidas do arsenal de
Muammar Kaddafi e voluntários do
Conselho de Transição da Líbia, milícias treinadas, a fim de recrutar grupos locais para combater contra soldados regulares do governo sírio. Instrutores das forças especiais francesas e britânicas também estão em
campo, auxiliando os rebeldes sírios;
e a Agência Central de Inteligência
(CIA) e agrupamentos de Operações
Especiais dos EUA fornecem e operam equipamentos de comunicações
ao serviço dos grupos rebeldes (...).”
Para ler a íntegra do artigo de

Bhadrakumar, acesse o sítio português www.resistir.info, com data de
08/02/2012.
Já no artigo “Grupos armados
dentro de Siria, ¿el preludio a una
intervención armada de EEUUOTAN?”, o economista canadense
Michel Chossudovsky escreve:
“Rússia e China vetaram a proposta de resolução do Conselho de
Segurança da ONU sobre a Síria
baseando-se na existência de grupos armados implicados em ações
terroristas, inclusive no assasinato
de civis.”
“Estes grupos armados têm
atuado desde que explodiu o ‘movimento de protesto’ en Daraa, ao sul
da Síria, em março de 2011.”
Para ler a íntegra do artigo de
Chossudovsky, acesse o sítio espanhol www.rebelion.org, com data
de 09/02/2012

Na tarde de ontem, por volta
das 15 horas, o Posto de Atendimento Bancário do Banrisul no Bairro São
José foi alvo de outro assalto. Armados de revólveres, os assaltantes renderam dois funcionários do banco, o
vigilante e uma trabalhadora da limpeza, obrigaram à abertura do cofre
e fugiram. É o segundo assalto que
sofre este PAB nos últimos cinco meses; o anterior ocorreu em 6 de setembro do ano passado.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Reunião, amanhã, vai
debater as promoções
Nesta sexta-feira, 10, a CEE-Caixa (Comissão Executiva dos Empregados da Caixa Econômica Federal)
vai retomar as negociações permanentes com a diretoria da empresa. Na
pauta da reunião, além das promoções
no âmbito do PCS (Plano de Cargos e
Salários), o modelo de Ret/PV e a eleição do representante dos funcionários
do Conselho de Administração.
Lucro de R$ 5,2 bilhões em 2011 o lucro da CEF em 2011, que representa um crescimento de 37,7% em
relação ao do ano anterior, é um resultado significativo, fruto da dedicação e empenho de seus funcionários. Por isso, os trabalhadores da empresa esperam que as negociações
permanentes evoluam positivamente em direção ao atendimento de
suas reivindicações.
PIADINHA
Uma vez a mãe disse para a filha:
- Olhe filha. Quando você for se casar arrume um homem que a todo
instante tenha dinheiro na carteira, um
cheque sempre pronto,e todo tipo de
cartão de Credito.
O pai aproveita e fala:
- E filha, quando for pegar um homem
desses arrume logo 2, pois eu vou
querer um pra mim também.

