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SINDICATO - I

SINDICATO - II

Devolução do Imposto Sindical foi
iniciada na semana passada
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região iniciou, ainda
na semana passada, a devolução do
Imposto Sindical às bancárias e
bancários associados da entidade e
deve concluí-la ainda nesta semana.
A Secretaria de Administração e

Finanças pede aos colegas que
confiram o valor creditado em suas
contas. Em caso de alguma
inconsistência, é só entrar em
contato com o Sindicato. Da mesma
forma deve proceder o associado(a)
que não tenha sido ressarcido.

ARGENTINA - I

Fundos abutres querem ganhos de
3125% às custas do povo argentino
“A Argentina enfrenta,
novamente,
uma
chantagem
financeira, porém, desta vez a extorsão
não tem precedentes.
Os
especuladores que compraram bonus
por US$ 48 milhões conseguiram
ganhar, em Nova York, uma sentença
de cobrança no valor de R$ 1,5 bilhão.”
Assim o economista argentino, Claudio
Katz, inicia o artigo “Quantos abutres
acossam a Argentina-chantagem
financeira globalizada”.
Ou seja, a Justiça dos Estados
Unidos - será que podemos chamar
isso de Justiça? - garantiu aos que
especulam com as dívidas públicas de
diversos países, gente já “podre de

rica”, um ganho absurdo, de nada
menos que 3.125%, em curtíssimo
tempo, pouco mais de dez anos.
Se o governo argentino, de
Cristina Kirchner, ceder a essa
verdadeira “chantagem financeira”,
como qualifica Claudio Katz, quem vai
pagar é o povo irmão. Veremos mais
cortes de recursos para a saúde,
educação, saneamento básico,
geração de empregos, enfim, a piora
da qualidade de vida dos trabalhadores
e do povo argentino, em geral.
Vale a pena ler a íntegra do
artigo de Claudio Katz. Para tanto,
acesse http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=18669.

ARGENTINA - II

Centrais Sindicais manifestam
solidariedade ao país vizinho
Cinco centrais sindicais
brasileiras, a
Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do
Brasil (CTB), a Central Geral dos
Trabalhadores do Brasil (CGTB), a
União Geral dos Trabalhadores (UGT),
a Forca Sindical (FS) e a Central Única
dos Trabalhadores (CUT), assinaram
nota publicada pela Coordenadora das
Centrais Sindicais do Cone Sul
(CCSCS) em solidariedade à
Argentina na disputa com os fundos
abutres. Centrais sindicais do Uruguai,
da Venezuela, do Paraguai, do Chile e
da Argentina também subscreveram

o manifesto.
"Hoje temos que levantar
nossa voz, temos que articular as
ações necessárias para impedir o
êxito destes atos extorsivos, que
constituem um grande achaque aos
nossos países, consolidando uma
pesada hipoteca que recairá sobre as
costas de várias futuras gerações e
condenando novamente à fome e à
miséria o conjunto dos nossos povos",
afirma o manifesto das centrais.
A íntegra do manifesto pode
ser lida na página do SEEB-PF na
Internet.

Sobre o
Imposto Sindical
O Imposto Sindical ou
Contribuição Sindical é um valor
debitado na folha de pagamento de
todo trabalhador brasileiro que tem
carteira assinada, associado ou não
a um sindicato, no mês de março de
cada ano. Tal valor equivale a um dia
de trabalho. Já faz quase vinte anos
que o SEEB-PF adotou a política de
devolução, aos bancários associados,
de parte do IS. Após ser recolhido a
nível federal, o montante do IS que
retorna aos sindicatos equivale a 60%
do inicialmente arrecadado. É esta
parte que o Sindicato de Passo Fundo
tem devolvido a seus filiados.
COPA DO MUNDO

A Argélia é a campeã
em solidariedade
“Eles necessitam mais do que
nós”, afirmou o atacante da seleção da
Argélia de futebol, Islam Slimani. Assim,
Slimani justificou o ato do grupo de
jogadores da seleção de seu país, que
resolveu doar o prêmio recebido por eles
terem avançado até as oitavas de final
da Copa do Mundo de 2014. Os 6,5
milhões de euros (R$ 19 milhões) foram
doados ao povo palestino da Faixa de
Gaza, que sofre, há vários anos, um
cerco brutal e criminoso - Gaza virou
quase um campo de concentração - das
Forças Armadas de Israel.
A atitude nobre dos jogadores
argelinos mostra que a ideologia
capitalista neoliberal, que prega o
individualismo e o egoísmo
exacerbados, não conseguiu abarcar os
corações e mentes de todos.
PIADINHA
O louco foi na padaria e perguntou:
— O pãozinho já saiu?
O padeiro responde:
— Sim, saiu sim!
O louco responde:
— Então quando ele voltar, diga que
eu quero falar com ele!

