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Faculdades e curso de inglês oferecem
descontos aos associados do SEEB-PF
As férias de verão estão chegando ao fim e o início do ano letivo já se
aproxima. Está na hora de bancárias e
bancários definirem qual curso irão fazer neste ano de 2012. A propósito, o
Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região mantém convênios com
faculdades, curso de inglês e escola,
listados abaixo, que oferecem descontos aos associados da entidade:
Faculdade Meridional/IMED - desconto de 5% nas mensalidades dos
cursos de pós-graduação;
Faculdades João Paulo II - desconto
de 40% nas mensalidades dos cursos
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de Direito, Administração de Empresas e Comércio Exterior;
Colégio Gama - descontos de 10% e
de 20% no EJA (Educação de JOvens
e Adultos) e no Ensino Médio Regular,
respectivamente.
Inglês, com a professora Nícia
Miranda - desconto de 75% sobre o
valor da tabela do curso, exceto matrícula e material didático.
Para mais informações quanto a
estes convênios acesse a página do
SEEB-PF
na
Internet,
www.bancariospassofundo.org.br, seção Convênios.

GOVERNO FEDERAL - I

Concessão ou privatização?
Governo de Dilma Roussef entrega a grandes empresários privados o
controle dos três dos maiores e mais lucrativos aeroportos do país
Trabalhadores e povo brasileiro governos da turma do PSDB/DEM, a
estão surpresos. É que, no dia 6 de surpresa se fez ainda maior.
A presidenta Dilma Roussef e
fevereiro o Governo Federal repassou
membros
de seu governo afirmam que
para controle da iniciativa privada privatizou - três dos maiores e mais não foi privatização, mas, concessão
lucrativos aeroportos do país.
por um prazo determinado.
Após a campanha presidencial
O SEEB-PF, porém, que sempre
de 2010, o povo brasileiro passou a ter esteve ombreando com os que lutam
esperanças de que não mais veria contra a entrega do patrimônio público
coisa desse tipo. Naquela campanha, brasileiro ao capital privado, discorda.
a então candidata Dilma Roussef colou Para nós, na essência, seja
no seu adversário, José Serra, a privatização seja concessão, o
imagem - justa, é preciso dizer - de resultado será o mesmo mesma:
privatista e entreguista das riquezas debilitamento do Estado tanto politica
pertencentes ao povo. E, como como economicamente e ampliação do
privatização
é
medida já grande poder do grande empresariado
costumeiramente adotada por privado de ditar os rumos do país.
A s s i m ,
privatização
ou concessão, se é
que existe
realmente
diferença
entre elas,
são, ambas,
prejudiciais
à nação braLatuff
sileira.

PLR será
creditada dia 24
Apesar de ter auferido o maior
lucro entre os bancos brasileiros, o
banco Itaú será um dos últimos a creditar a PLR a seus funcionários, no
dia 24 de fevereiro. O valor a ser distribuído será pelo teto da regra, ou
seja, PLR cheia, equivalente a 2,2 salários brutos somados a R$ 2.800,00,
descontada a antecipação paga em
outubro de 2011.
BANCO DO BRASIL

Lucro recorde em 2011
O lucro do Banco do Brasil em
2011 cresceu “apenas” 3,6% em relação ao ano anterior, mas, assim mesmo, representa novo recorde do maior banco público do país.
Diante de mais resultado significativo, o funcionalismo espera que a
diretoria do BB se disponha a debater
com seriedade suas reivindicações.
As negociações acordadas na Campanha Nacional dos Bancários de 2011
estão paradas. Na segunda-feira, 13,
a Contraf enviou carta ao banco cobrando a retomada das mesmas.
GOVERNO FEDERAL - II

“Embarcando” na
nave tucana?
O povo brasileiro já olha meio
que desconfiado de que o governo
Dilma tenha se decidido a “embarcar”,
- sem trocadilho, mesmo que
estejamos falando de aeroportos - na
política tucana de entrega do
patrimônio público. O povo espera
que a coisa fique mesmo só na crítica
ao lado, do cartunista Latuff, e não se
torne coisa corriqueira.
PIADINHA
Mãe, vi um relógio no mercado, tão
lindo. Queria ele pra mim, mas não
posso usar.
- Por que filho? Eu te dou o dinheiro.
- Mas, mãe, dinheiro eu tenho; é que
o relógio é de parede

