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SANTANDER - I

20 / junho / 2012

3601-2785 ou 3601-2786

SINDICATO - I

Assembleia de
Assembleia delibera sobre a minuta do
Aditivo 2012/2014 e o PPRS 2012/2013 prestação de contas
Bancárias e bancários do
Santander estão convocados a
participarem, no dia 25 de junho,
segunda-feira, às 18 horas, em
primeira convocação, ou às 19
horas, em segunda convocação, da
assembleia que vai deliberar sobre

o Acordo Coletivo Aditivo 2012/2014
e a PPRS 2012/2013 (Programa de
Participação nos Resultados do
Santander). O edital de convocação
da assembleia foi publicado no jornal
Correio do Povo de ontem, 19 de
junho.

SANTANDER - II

Seguindo o disposto no
estatuto da entidade, a Diretoria do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região, convoca bancárias
e bancários a participarem da
assembleia de prestação de contas
relativas ao ano de 2011 que será
realizada no dia 26 de junho, terçafeira, às 18 horas.

Em reunião com a Contraf, BC negou SINDICATO - II
2º Coquetel Ecológico
fusão envolvendo o banco espanhol
Na segunda-feira, 18, o
presidente da Contraf-CUT, Carlos
Cordeiro, esteve reunido com o
secretário executivo do Banco Central,
Luiz Edson Feltrin. Cordeiro cobrou
informações sobre a situação do
Santander e que o movimento sindical
seja ouvido antes da implementação
de qualquer processo de fusão.
“As últimas fusões, do próprio
Santander com o ABN, do Itaú com o

Unibanco e do BB com a Nossa Caixa,
não geraram nenhum benefício para a
sociedade. Ao contrário, os juros e o
spread subiram nas alturas e as tarifas
bancárias chegam a cobrir o dobro da
despesa de pessoal", disse Cordeiro.
Em resposta, Feltrin afirmou que o BC
está aberto ao diálogo e que não há
qualquer processo de fusão
envolvendo o Santander, o Bradesco
ou o Banco do Brasil.

PRIVATIZAÇÃO

Sobre a exploração desvairada da
reserva mineral de Carajás, no Pará
Ritmo de exportação de minério de ferro “é um crime de lesa Pátria”,
afirma o jornalista paraense Lúcio Flávio Pinto
O jornalista paraense, Lúcio Parauapebas” , afirma o também
Flávio Pinto, considera “um crime de jornalista Luiz Carlos Azenha. Para
lesa Pátria, um crime que viola a Azenha, existe “um paralelo entre o
soberania do país” o ritmo de ciclo da borracha e o ciclo do minério
exportação do minério de ferro da de ferro, que sai de Carajás, no sul do
reserva de Carajás. Pinto faz tal Pará, ao ritmo de 100 milhões de
afirmação porque a exploração toneladas por ano: nenhum deles
desvairada fez diminuir de 400 para enriqueceu o estado”.
“A Vale é boa para si e os seus
apenas 80 anos a estimativa de
duração da reserva. O que também grandes clientes. Mas não — ao
indigna o jornalista é o fato de que as menos na mesma medida — para o
ações preferenciais da ex-estatal Vale, Brasil”, conclui Lúcio Flávio Pinto.
A dilapidação da imensa
que têm a prioridade no recebimento
de dividendos, estão, em sua maioria, riqueza de Carajás é um dos efeitos
altamente deletérios para nosso povo
nas mãos de norte-americanos.
“Ou seja, um novaiorquino resultantes das privatizações. Para
dono de ações da Vale ganha muito ler mais sobre o assunto, acesse o
mais com o minério de Carajás que o sítio www.viomundo.com.br, seção
paraense que vive em Marabá ou denúncias, com data de 16/06.

acontece hoje

Hoje à tarde, a partir das
17:30h, numa promoção conjunta do
SEEB-Passo Fundo com o Cetap
(Centro de Tecnologias Alternativas
Populares), acontece o 2º Coquetel
Ecológico. Entre outros objetivos, a
iniciativa visa ampliar o apoio da
sociedade à agricultura ecológica.
ITAÚ

Reunião em POA
acontece amanhã
Nesta quinta-feira, 21, será
realizada, na Fetrafi-RS, uma reunião
dos dirigentes sindicais do Itaú no
Estado com representantes da diretoria
do banco: Romualdo Garbos, gerente
de Relações Sindicais, e Marco Aurélio
de Oliveira, superintendente de
Relações de Trabalho, Marco Aurélio de
Oliveira. Na pauta, as demandas
específicas dos funcionários do Itaú no
Rio Grande do Sul. A sobrecarga de
trabalho e a falta de funcionários, entre
outros problemas, também estarão em
discussão.
PIADINHA
Um sujeito, de pavio curto, entra na
agropecuária e pede ao vendedor:
- Você tem veneno prá ratos?
- Tenho... você vai levar? - pergunta
o vendedor.
E o sujeito responde, na tampa:
- Não, vou trazer os ratos prá dar
veneno prá eles aqui.

