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NOTA
O SEEB Passo Fundo e Região, através de sua Diretoria Colegiada,
declara sua solidariedade aos familiares e amigos dos jovens que perderam a
vida na madrugada deste domingo, numa tragédia sem precedentes que se
abateu sobre Santa Maria e sobre todos nós. Nada que venha a ser dito tem o
poder de atenuar a dor sentida por aqueles que perderam seus filhos de forma
trágica, no começo de suas vidas, num momento de comemoração e projeção
de seus sonhos. Temos a certeza que cada um de nós morreu um pouco
neste fim de semana e que as mais de 200 vidas perdidas neste fatídico 27 de
fevereiro de 2013 não podem ter sido em vão. Que a impotência e a dor sentidas
diante de tamanha fatalidade possam ser convertidas em ações concretas
que venham a evitar que mais tragédias como esta venham a acontecer.
Estamos todos chocados. A dor das famílias também é a nossa dor. Que a
lembrança daqueles que se foram seja o marco inicial de uma nova era, onde
o respeito à vida se sobreponha a todas as demais preocupações.
PARALISAÇÃO

Vigilantes param no dia 1º de fevereiro
No final do ano passado, a
presidente Dilma sancionou a Lei nº
12.740/2012, que garante aos
vigilantes de todo o País o adicional
de risco de vida de 30%. Apesar de
todos os pareceres jurídicos
apontarem para a aplicação imediata
da Lei, muitas empresas estão
postergando seu cumprimento,
utilizando-se de um expediente
falacioso (a necessidade da
regulamentação aprovada pelo

Ministério do Trabalho e Emprego)
com o único objetivo de ganhar tempo
e, assim, não precisarem pagar
imediatamente
este
direito
conquistado pela categoria.
Diante
de
tamanho
desrespeito aos trabalhadores que
arriscam suas vidas no cotidiano do
trabalho, os vigilantes organizam para
1º de fevereiro um Dia Nacional de
Paralisação que poderá se
transformar em uma greve nacional.

DE OLHO NA MÍDIA

As críticas, duríssimas, recaem apenas sobre
os gastos com o Bolsa Família, por quê?
No C&N nº 2841, de 21/01/13,
publicamos dados que o economista
Odilon Guedes expõe no artigo “A
Injustiça Tributária no Brasil”. Guedes
compara o que o governo federal
repassou em 2011, em de juros da
dívida pública, para um universo de
20 mil clãs familiares (com 50
membros em média), com o que
dispendeu com o Bolsa Família,
beneficiando mais de 13 milhões de
famílias. A diferença é abismal.
Duas continhas simples, com
base nos dados expostos pelo
economista, e você chegará à
conclusão absurda: cada membro das
famílias brasileiras carentes (supondo

uma média de 4 componentes)
atendidas pelo Bolsa Família recebeu
do governo federal, em média, R$
27,50 por mês - não dá um pila por
dia -, em 2011. Na outra ponta, cada
membro dos clãs familiares mais
ricos do país recebeu do mesmo
governo, R$ 13.766,66 ao mês, em
média, quinhentas vezes mais.
A pergunta é inevitável. Por que
os órgãos da mídia hegemônica e seus
comentaristas - supostos especialistas
em tudo - focam suas duras críticas
no Bolsa Família ao mesmo tempo em
que os estratosféricos gastos do
governo com juros quase não são
mencionados?

Nº 2843

28 / janeiro / 2013

3601-2785 ou 3601-2786

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ação sobre reflexo
dos tickets
O SEEB de Passo Fundo e
Região já obteve duas vitórias em
ações coletivas que cobravam os
reflexos dos tickets lançados em
folha de pagamento pela CEF. Ocorre
que, já tivemos a procura por parte
de alguns bancários que não
estavam incluídos nas duas ações já
encerradas.
O Sindicato irá ingressar
novamente com a respectiva ação e
neste sentido solicita que todos os
interessados em fazer parte do rol de
substituídos entrem em contato com
a Secretaria Jurídica da entidade. Os
requisitos para pleitear tal direito são:
ser associado ao sindicato e ter
ingressado na Caixa Federal até
dezembro de 1988.
DEMISSÕES

Cai a máscara do
Santander
O Santander mente. Na quarta
audiência de mediação com o banco
espanhol, realizada na tarde da
quarta-feira (23) no Ministério Público
do Trabalho (MPT), em Brasília, a
Contraf-CUT apresentou estudo do
Dieese que comprova a ocorrência
de demissões em massa em
dezembro de 2012.
Enquanto a média de
dispensas sem justa causa era de
182 entre janeiro e novembro, o
banco despediu 1.153 no último mês
do ano passado, quase seis vezes
mais, significando um crescimento de
533,5%.
PIADINHA
Hoje, este espaço não será
preenchido por nossas habituais
piadinhas. Não há clima para isso.
Que o nosso riso se transforme em
reflexão e que possamos prestar
nossa homenagem a todos os
atingidos pela tragédia ocorrida em
Santa Maria, neste 27/02/2013.

