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EDITAL
Faço saber aos interessados, empregados/as do BANRISUL e associados/
as do SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO,
que nos dias 24, 25 E 26 de março de 2015 será realizada a ELEIÇÃO
PARA DELEGADO/A SINDICAL DO BANRISUL, com atuação nas
Agências/Departamentos Passo Fundo-Centro, General Netto, Avenida
Brasil, São Cristóvão, UPF Campus I, Ernestina, Sertão, Tapejara,
Sanaduva, Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Ciríaco e David Canabarro, sendo
que para a base deste Sindicato poderão ser eleitos 2 (dois) Delegados/
as. As inscrições poderão ser feitas de 04 a 20 de março de 2015,
mediante correspondência assinada pelos interessados, na Secretaria
do Sindicato, que funcionará nos dias úteis no período de 9:00 horas às
18 horas. As eleições se darão diretamente nos locais de trabalho nas
datas aqui mencionadas.
Passo Fundo (RS), 04 de março de 2015.
Carlos José Marcos-Secretaria de Organização
TERCEIRIZAÇÃO - I

CUT lançou dossiê na Câmara dos
Deputados no dia de ontem
No dia de ontem, a Central
Única dos Trabalhadores (CUT) lançou,
no Salão Nobre da Câmara dos
Deputados em Brasília, o dossiê
“Terceirização e Desenvolvimento: uma
conta que não fecha”. O lançamento
do dossiê faz parte da retomada da
pressão sobre o Congresso Nacional
na luta contra a aprovação do PL 4330.
O presidente da Câmara dos
Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-

RJ), quer levar o projeto à votação no
mês de abril. No Senado, o PL 87/
2010, de conteúdo semelhante ao PL
4330, foi desarquivado.
A luta contra a ampliação da
terceirização pretendida pelo grande
empresariado terá que contar com a
participação
de
todos
os
trabalhadores. Afinal, são nossos
direitos, que já não são muitos, que
estão a perigo.

TERCEIRIZAÇÃO - II

Terceirizados ganham quase 25%
menos e trabalham e se acidentam mais
O dossiê “Terceirização e
Desenvolvimento: uma conta que não
fecha” foi elaborado pela CUT em
parceria com o Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese). Matéria
publicada ontem, na página da
Contraf-CUT, expõe alguns dados
extraídos do dossiê:
“Em dezembro de 2013, os
trabalhadores terceirizados recebiam
24,7% a menos que os contratados
diretos realizavam uma jornada
semanal de 3 horas a mais e eram
as maiores vítimas de acidentes de

trabalho: no setor elétrico, segundo
levantamento da Fundação Comitê
de Gestão Empresarial (COGE), os
trabalhadores morreram 3,4 vezes
mais do que os efetivos nas
distribuidoras,
geradoras
e
transmissoras da área de energia
elétrica”.
O dossiê aponta ainda uma
estreita ligação entre o trabalho escravo
e a terceirização. Em 90% dos 10
maiores resgates de trabalhadores em
condições análogas à da escravidão,
realizados entre 2010 e 2013, as
vítimas eram terceirizados.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O Dia de Luta pela
Caixa 100% Pública
A maioria dos sindicatos do
país atendeu à convocação feita pela
CUT e a Fenae. O resultado foi um
Dia Nacional de Luta em Defesa da
Caixa 100% Pública, realizado na
sexta-feira, 27, com grande
participação dos funcionários da
Caixa Econômica Federal.
DE OLHO NA MÍDIA

Drones que matam não
se tornam notícia
Dias atrás, nossos órgãos da
mídia hegemônica noticiavam o
aparecimento de drones em Paris,
França, que teriam deixado os
parisienses e o governo apreensivos.
Alguns telejornais apresentaram
reportagens diretamente da capital
francesa.
Ficou somente na
apreensão, uma vez que os pequeninos
aviões não provocaram maiores
incidentes.
Já a ação criminosa dos drones
pertencentes ao governo dos Estados
Unidos não mereceu divulgação por
essa mesma mídia. Por que motivo?
No dia 26 de janeiro, o menino
iemenita, de 13 anos, Mohhamed
Tuaiman, foi assassinado por um
bombardeio executado por drones dos
EUA. Há alguns meses, Mohhamed
havia concedido uma entrevista ao
jornal inglês, The Guardian, na qual
expressou o grande medo que sentia
dos ataques dos drones; seu pai e seu
irmão, também adolescente, foram
assassinados dessa forma em 2011.
Se a grande mídia não noticiou,
o jornal Hora do Povo nº 3321, de 13 a
17/02/15, informou sobre mais esse
ataque dos drones dos EUA ao povo
iemenita. Para ler a matéria, acesse o
sítio www.horadopovo.com.br.
PIADINHA
P: Qual é a diferença entre uma
bicicleta e uma privada?
R: Na bicicleta, você senta pra correr
e pra privada você corre pra sentar!

