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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

SINDICATO

Nesta segunda-feira, às 17
horas, o Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região estará
realizando uma assembleia para
organizar o primeiro dia de greve da
categoria que começa amanhã. A
diretoria da entidade convida

A 2ª rodada, realizada sábado,
03/10, teve os seguintes resutados:
Bradesco/Dico/Amizade 0 x 4
BVFinanceira
Banrisul 2 x 5 Santander
Bradesco/Real 8 x 2 HSBC

Sindicato realiza assembleia de
organização da greve hoje, às 17h
bancárias
e
bancários
a
comparecerem à assembleia. Só
com união, organização e
participação do conjunto da categoria
conseguiremos dobrar os banqueiros
obrigando-os a atenderem as nossas
reivindicações.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Agora é Greve!

Sem aumento real não haverá acordo, alerta o Comando Nacional
O Comando Nacional dos concluíram os membros do
Bancários esteve reunido em São Comando. Também na sexta-feira, o
Paulo na sexta-feira, 02/10, para Comando comunicou a Fenaban,
avaliar o resultado das assembleias. oficialmente, sobre a decisão tomada
Não haverá acordo com a Fenaban pela categoria de ir à greve nesta
sem aumento real de salários, semana. Agora é Greve!
ECONOMIA - I

Para o Dieese, aumentos reais de
salários podem ajudar a vencer a crise

Para
o
Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos
Sócio Econômicos (DIEESE), ainda
que a economia brasileira tenha
diminuído o ritmo de crescimento, há
importantes motivos para a
manutenção dos ganhos reais de
salários. O não crescimento da
economia, conjugado à redução dos

gastos governamentais e à
estagnação dos salários, leva a uma
retração ainda maior do consumo. A
redução da demanda agregada daí
resultante, vai acabar empurrando a
economia para uma espiral negativa.
O aumento dos salários ajudaria a
quebrar essa espiral e vencer a crise,
conclui o DIEESE.

ECONOMIA - II

Apesar da crise, maioria das empresas
da bolsa de SP aumentou seus lucros

Levantamento feito pela
empresa de consultoria Economática
mostra aumento dos lucros das
empresas, mesmo com a crise. A
consultoria constatou que, das 60
empresas que vendem ações na Bolsa
de Valores de São Paulo, 33
aumentaram seus lucros no segundo
trimestre deste ano na comparação
com o mesmo período de 2014. Apenas
5 registraram prejuízos e as restantes,
se tiveram queda em seus resultados,

ainda assim apuraram lucro.
A Economática revela também
que 321 empresas de capital aberto
aumentaram seus lucros em 15% no
trimestre já citado na comparação com
o mesmo trimestre do ano passado.
No total, essas empresas lucraram R$
41,9 bilhões .
No sítio da Contraf-CUT na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre os levantamentos feitos pelo
Dieese e pela Economática.

3º Campeonato de
Futebol Soçaite

AGRICULTURA

A Europa abandona
os transgênicos

Os governos de onze países da
Europa, Alemanha, Áustria, Chipre,
Croácia, França, Grécia, Hungria,
Letônia, Lituânia, Holanda e Polônia
solicitaram, à Comissão Europeia (CE),
a proibição do cultivo de organismos
geneticamente modificados, os
chamados transgênicos. Para ler mais,
acesse http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=204027. E os órgãos da
nossa mídia hegemônica nada
informam. Veja a matéria abaixo.
DE OLHO NA MÍDIA

Transgênicos
proibidos na Europa

Por que não divulgam ?
A grande mídia não se cansa de
arvorar-se defensora intransigente dos
interesses do povo brasileiro. Daí, é
inevitável perguntar. Por que essa mídia
não divulga a proibição dos transgênicos
na Europa? Se essa quantidade
enorme de países está a rechaçá-los,
é porque algo de muito grave está
relacionado a estes cultivos. Portanto,
a mídia deveria estar promovendo
intensos
debates
sobre
os
transgênicos. Assim, as pessoas
poderiam inteirar-se de tudo o que a eles
está relacionado. Por que não o faz?
PIADINHA
A professora pergunta pro Joãozinho:
- Joãozinho, qual é o tempo da frase?
: Eu procuro um homem fiel.
E o Joãozinho responde:
- É tempo perdido!

