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EDITAL
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo Fundo
e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 90785023/0001-41 por seus
representantes descritos abaixo, convoca os empregados da Caixa
Econômica Federal pertencentes ao quadro da Carreira Profissional da
base territorial deste sindicato, nos municípios de Passo Fundo, Lagoa
Vermelha, Sananduva e Tapejara para Assembleia Geral Extraordinária que se
realizará no dia 21/05/2013 às 17h30min, em primeira convocação, e às 18h,
em segunda convocação, no endereço à Rua General Osório nº 1411, para
discussão e deliberação sobre a proposta de termo Aditivo ao ACT 2012/2013
sobre a Nova Estrutura Salarial-NES 2013 da Carreira Profissional.
A Diretoria.
ONDA DE GREVES I

Trabalhadores paralisam lojas de
fast-food nos EUA
Na semana passada [10/05]
centenas de trabalhadores e
trabalhadoras de dezenas de lojas de
fast-food, sobretudo da rede Mc
Donalds, paralisaram as atividades. Os
trabalhadores reivindicavam aumento
de salários, de US$ 7,4 para US$ 15,00
a hora e a liberdade de formarem
Sindicatos sem sofrerem perseguições.
As paralisações contaram com apoio
de diversas forças sociais, passando
por Sindicatos, artistas e religiosos.
Parodoxal a notícia. Segundo o
jornal “The Washington Post”, as

grandes cadeias de fast-food, são um
dos poucos setores da economia onde,
pós-crise dos sub-prime de 2007, tem
aumentado o número de contratações
de trabalhadores.
Com a crise do capital, milhões de
empregos foram ceifados da noite pro
dia. Bilhões de dólares, recursos
públicos, ou seja, riquezas geradas
pelos trabalhadores estadunidenses
antes da crise foram gastos para
socorrer os responsáveis pela crise,
sobretudo os banqueiros. Socializou-se
o prejuízo e privatizou-se a riqueza.

ONDA DE GREVES II

O capital produz a crise e a joga nas
costas do mundo do trabalho
O discurso utilizado pela Casa
Branca para justificar este
descompasso foi a necessidade de
intervenção econômica, com
recursos públicos, para que após a
reacomodação da economia os
empregos
perdidos
fossem
recuperados. O próprio “The
Washington Post”, que publicou a
matéria, nos traz a resposta ao
paradoxo: “Nos Estados Unidos, os
empregos que tem sido criados após
2007 tem salários baixos, na
esmagadora maioria”.
Na prática, o mundo do capital
está, novamente, descontando o
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ônus da crise, por eles geradas, nas
costas do mundo do trabalho. Antes
da crise, a média salarial dos
trabalhadores estadunidenses era
em torno de US$ 21 a US$ 23 por
hora.
O discurso é o mesmo dos
banqueiros brasileiros: “Você acha
que tá ruim assim? Tem um exército
de desempregados lá fora querendo
o teu lugar”. Os trabalhadores (as) das
redes de fast-food estadunidense
romperam com esta ilusão capitalista.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo se solidariza com a luta
dos trabalhadores estadunidenses.
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HSBC

Demitir para
economizar US$ 3 bi
O HSBC informou na quartafeira (15) que cortará cerca de 14 mil
empregos globalmente, como parte
do esforço para economizar até US$
3 bilhões e aumentar os dividendos
para os acionistas.
O presidente-executivo do
HSBC, Stuart Gulliver, disse que o
banco pode ter dificuldades para
cumprir a meta de 12% a 15% de
retorno sobre o capital em 2013
devido a um esfriamento das receitas
com a fraca economia global. Gulliver
acrescentou que o banco quer
aumentar os dividendos aos
acionistas dentro de uma faixa de
40% a 60% dos lucros e pode
recomprar ações para minimizar o
efeito de diluição após acionistas
optarem por receber seus dividendos
na forma de mais ações.
O HSBC distribuiu 55,4% de
seu resultado no ano passado em
dividendos.Resumindo, quem paga a
conta é sempre o trabalhador.
VIOLÊNCIA EM PORTO ALEGRE

Brigada e Itaú são
intimados
A 17ª Vara do Trabalho de Porto
Alegre intimou a Brigada Militar e o
Banco Itaú a comparecem em
audiência no próximo dia 1º de julho.
O banco e a BM deverão prestar
esclarecimentos sobre a denúncia de
violência contra dois diretores do
SindBancários em uma agência no
bairro Petrópolis, no dia 9 de abril.
O Itaú deverá apresentar as
imagens do circuito interno onde
constam a ação truculenta das PM’s.
PIADINHA
Um caipira passa em frente a casa
do amigo enquanto este assistia
televisão:
-E aí, compadre? Firme?
-Firme,não, compadre! Futebór!

