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HSBC - I

HSBC - II

Bancários se manifestaram contra as
demissões em todo o país
Em menos de uma semana,
o HSBC demitiu em torno de 800
trabalhadores em todo o Brasil. Por
isso, no dia de ontem, o movimento
sindical promoveu manifestações em
inúmeras cidades para denunciar à

sociedade essas demissões.
Agências e centros administrativos
foram paralisados até o meio dia ou
durante o dia inteiro. Em Passo
Fundo, o sindicato retardou a abertura
da agência até às 12 horas.

MOVIMENTOS SOCIAIS - I

CUT defende o fim do financiamento
empresarial de campanhas eleitorais
Após o Plebiscito Popular por
uma Constituinte Exclusiva e
Soberana pela Reforma Política a luta
continua. Para que os trabalhadores
e o povo brasileiro como um todo
possam se inteirar do que se pretende
com a reforma política, a Central Única
dos Trabalhadores (CUT) iniciou a
publicação de uma série de matérias

e textos sobre o tema.
A primeira matéria já foi
publicada na página da CUT na
Internet, www.cut.org.br, seção
notícias, data de 07/11/2014. Se tu
queres entender melhor o que envolve
a reforma política e o porquê de ser
ela tão importante, não deixes de ler
a matéria.

MOVIMENTOS SOCIAIS - II

Em São Paulo, 20 mil participaram da
marcha pela reforma política
No final da tarde de ontem, a
CUT, o Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST), o Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto (MTST) e
outros
movimentos
sociais
promoveram uma grande marcha pela
reforma política pelas ruas do centro de
São Paulo. Durante mais de três horas,

os 20 mil participantes exigiram a
realização das reformas política,
urbana, tributária, a democratização da
comunicação e a desmilitarização da
segurança pública. Com o tema
“Contra a Direita, por Mais Direitos”, os
manifestantes repudiaram os pedidos
de intervenção militar no Brasil.

DE OLHO NA MÍDIA

Jornalista alemão colocou a
credibilidade da mídia em cheque
Sempre que o assunto em
questão é a corrupção, o nosso país é
citado, com boa dose de razão, de
forma pejorativa. O Brasil é um antro
de corruptos, alegam muitos. De outra
parte, a Alemanha é sempre citada
como exemplo de país onde as coisas
correm com seriedade e sem
corrupção.
Pois as revelações do
jornalista alemão, Udo Ulfkotte, vide o

Curtas e Novas anterior, fazem, no
mínimo, “balançar” essa imagem que
temos do país germânico e nos instam
a refletir sobre a questão. As
confissões do jornalista colocam em
cheque a credibilidade da mídia alemã.
Assim, é de imaginarmos o que
acontece na mídia de países onde a
corrupção é, digamos, mais explícita.
Será que a mídia brasileira merece a
nossa confiança?

Banco suspendeu, por
ora, as demissões
Em reunião com a ContrafCUT, realizada na tarde de ontem, a
diretoria do HSBC suspendeu as
demissões, pelo menos enquanto
durar a negociação que continua hoje
à tarde. Os representantes do banco
afirmaram que não há projeto de
cortar 20% do quadro de pessoal ou
de trocar bancários por terceirizados.
Eles afirmaram ainda que o banco
fez, recentemente, uma capitalização
de R$ 1 bilhão na filial brasileira e isso
demonstra o interesse do HSBC em
permanecer no país.
SINDICATO

Firmado convênio com
a Faculdade Ecoar
O SEEB-Passo Fundo e
Região firmou convênio com a
Sociedade Educacional Portal das
Missões-Faculdade
Ecoar.
Bancárias e bancários associados à
entidade, e seus dependentes, são
beneficiados pelo convênio. A Ecoar
concederá descontos de 40% nos
cursos de graduação em Sistemas de
Informação, Administração, Ciências
Contábeis, Gestão Ambiental e
Serviço Social. A Faculdade Ecoar
está estabelecida na Avenida
Presidente Vargas, nº 53, Centro, e
seu telefone é (54)3046-1054.
PIADINHA
Uma mãe e seu filho estavam na
praça brincando e, dali a pouco, o
menino pede:
- Mãe, me dá R$ 1,50
E a mãe pergunta:
- Para que meu filho?
O filho responde:
- Para um velhinho mãe.
A mãe, emocionada com a caridade
de seu filho pergunta para ele:
- Que velinho meu filhinho?
E o filho responde:
- Para aquele que grita Sorvete!
Sorvete! Sorvete!

