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SEGURANÇA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Em Pelotas, vigilantes paralisaram
agência do Banco do Brasil
Na manhã de quarta-feira, 26,
os vigilantes que prestam serviço ao
Banco do Brasil de Pelotas fizeram
uma paralisação, obrigando a agência
centro a ficar fechada.
Os
trabalhadores protestaram contra os
constantes atrasos da empresa
Proservi no pagamento de seus
salários.
As informações de que a
Proservi estaria falida preocupam os
vigilantes. Além do fantasma do
desemprego, os trabalhadores

sabem, “de outros carnavais”, o que
acontece numa situação dessas.
Eles passam a ser alvo de pressão,
ameaças e chantagens para que
desistam de reivindicar a totalidade
de seus direitos. Uma vaga na nova
empresa que assumirá os serviços
de vigilância fica condicionada à
abdicação de alguns dos direitos.
Tal como o SEEB-Passo
Fundo, também o SEEB-Pelotas
levou o apoio da categoria bancária à
luta dos vigilantes.

Lucro cresceu 19,2%
5.272 novos postos de trabalho
foram gerados pela CEF em 2013
A Caixa Econômica Federal
apurou um lucro de R$ 6,7 bilhões em
de 2013. O resultado, divulgado na
quarta-feira, 26, representa um
crescimento de 19,2% em relação a
2012. Um aspecto importante a
considerarmos no desempenho da
CEF: seu quadro de funcionários
cresceu 5,7%, equivalentes a 5.272
novos postos de trabalho. Enquanto
isso, os demais bancos, apesar dos
enormes lucros, cortaram empregos.
TRANSPORTE PÚBLICO

PARAGUAI - I

Trabalhadores fizeram uma grande
greve geral contra as privatizações
“Usem e abusem; o Paraguai é fácil, uma mulher bonita”
Na quarta-feira, 26, os recentes de Cartes, os trabalhadores
trabalhadores do Paraguai realizaram repetiam o bordão "Use e abuse, mas
uma gigantesca greve geral para de vende-Pátria não me acuse".
protestar contra o governo neoliberal Demonstrando total falta de
de Horacio Cartes. Conforme a compromisso com seu povo, o
Central Unitária de Trabalhadores presidente paraguaio afirmou a
Autêntica (CUT-A), a adesão à greve empresários brasileiros, tentanto
passou de 80% na capital do país, seduzi-los a “investirem” no país:
“Usem e abusem: o Paraguai é fácil,
Assunção, e de 90% no interior.
Para ridicularizar declarações uma mulher bonita”.
PARAGUAI - II

Governo sentiu o peso da greve
“Com o neoliberalismo não se constrói uma Pátria, se destrói um país”
O sucesso da grande greve o Estado, ou seja, o povo, arca com os
dos trabalhadores paraguaios pode ser custos, com os investimentos. Já o
medido na reação do governo Cartes. empresariado - o grande, em especial
Cartes estava disposto a empurrar - recolhe os ganhos, os lucros.
Em analogia a um antigo dito
goela abaixo do seu povo a Ley de
Alianza Público-Privada (APP), uma popular, podemos afirmar que com as
versão paraguaia das altamente PPP’s, “o Estado entra com o filé, a
nefastas PPP’s às quais mesmo o maminha e a picanha e a iniciativa
governo Lula acabou aderindo. Após privada com o par de beiço e a
a greve, o vice-presidente, Juan Afara, dentadura”.
Não à toa, em um Festival
estava a declarar que seu governo não
é “asolutamente privatista” e que está Popular que antecedeu a greve, os
“disposto a conversar com os trabalhadores exibiam uma grande
faixa com os dizeres: “Com o
movimentos sociais”.
Em poucas palavras, nessas neoliberalismo não se constrói uma
parcerias ou alianças público-privadas, Pátria, se destrói um país”.

Trabalhadores fizeram
greve vitoriosa
No dia de ontem, os
trabalhadores do transporte público de
Passo Fundo encerraram uma greve
vitoriosa. A greve durou três dias e
obrigou as duas empresas privadas
a avançarem na proposta inicial que
tinham oferecido aos trabalhadores.
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região, tal como na
greve anterior da categoria que
ocorreu em 2009, esteve levando o
apoio e a solidariedade dos bancários
aos motoristas e cobradores dos
ônibus da cidade.

SINDICATO

Torneio de pôquer
acontece amanhã
O Torneio de Pôquer do SEEBPF será realizado amanhã, 29, a partir
das 14 horas, no clube Monte Carlo.
Inscrições ainda podem ser feitas até
às 17 horas de hoje, no Sindicato ou
com os diretores André Madruga (99271579) e Diego Pulga (9995-9975).
PIADINHA
No velório, o viúvo recebe o abraço dos
amigos:
- Meus pêsames. Ela vinha sofrendo
há muito tempo?
- Sim. Desde que nos casamos.

