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BANRISUL - I

BANRISUL - II

Objetivo imediato é evitar a venda das novas empresas do Banrisul
Os delegados sindicais Assembleia Legislativa. O objetivo
presentes na reunião realizada na imediato é garantir que quaisquer
Fetrafi-RS na sexta-feira, 20, transações que envolvam as novas
decidiram intensificar a luta na defesa subsidiárias do banco, Banrisul
do Banrisul como banco público Cartões e Banrisul Seguros, estejam,
neste final de ano. Para isso, vai ser obrigatoriamente, vinculadas a uma
ampliada a mobilização do conjunto consulta popular (plebiscito). Assim,
dos funcionários pela aprovação das ficaria impedida a venda dessas
emendas aos projetos de lei 204 e empresas apenas a partir de uma
308/2015 que tramitam na decisão governamental.

Sindicatos devem procurar as
Câmaras de Vereadores
Os delegados sindicais
definiram uma tarefa importante a ser
realizada pelos 38 sindicatos de
bancários do Estado. Cada sindicato
deverá buscar o apoio das Câmaras
de Vereadores de sua base territorial
às emendas aos projetos de lei 204 e
308/2015. Será proposta aos
parlamentares de cada cidade a
aprovação de moção de apoio às
emendas. Em nossa cidade, a
diretoria do SEEB-Passo Fundo já
encaminhou a proposta à Câmara. A
seguir, vamos procurar as câmaras
das demais cidades da base territorial
do sindicato.

Funcionários vão intensificar a defesa
do banco neste final de ano

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Lucro chegou a R$ 6,5 bilhões de
janeiro a setembro deste ano

A Caixa Econômica Federal
acumulou lucro de R$ 6,5 bilhões de
janeiro a setembro de 2015. O
resultado representa um crescimento
de 23,3% em doze meses. No terceiro
trimestre, a lucro da CEF cresceu 60%
na comparação com igual período do

ano passado e chegou a R$ 3 bilhões.
Outro dado em destaque no
balanço da Caixa é a relação entre a
receita de prestação de serviços e
tarifas e a despesa com pessoal. Ela
variou pouco, mas permanece
bastante significativa: 105%.

SÃO PAULO

Governo Alckmin pretende cortar
R$ 2 bilhões da educação em 2016

Objetivo real, não confessado, é abrir espaço para o lucro da escola privada
O governo de São Paulo, de serviço. Afinal, ao pagarem seus
Geraldo Alckmin (PSDB), pretende impostos, estes cidadãos têm o direito
cortar nada menos que R$ 2 bilhões de receber do Estado serviço público
do orçamento da educação para o ano de qualidade, sem outro ônus qualquer.
de 2016. Esta é a razão porque tal Eles só se sujeitarão a pagar uma
governo quer fechar 94 escolas escola privada se não encontrarem
públicas. Por detrás deste fechamento, qualidade na pública.
Então, o objetivo real, não
a intenção verdadeira de Alckmin é abrir
mais espaço para a educação privada. confessado, de Alckmin, quando faz
Se o Estado investir o que deve este enorme corte no orçamento da
em educação, o que determina a educação de seu Estado, é sucatear a
Constituição, certamente a educação escola pública para abrir espaço para
pública tenderá, em pouco tempo, a o lucro da escola privada.
recuperar a sua qualidade. O efeito De olho na mídia - os órgãos da mídia
disso é óbvio. Diante de uma educação hegemônica, que, insistentemente, se
pública que recupera sua qualidade, a dizem defensores intransigentes dos
reação da maioria dos cidadãos será a interesses do povo, pouco ou nada
de matricularem seus filhos na escola dizem sobre o corte que o governo de
municipal ou estadual. Eles não vão Alckmin quer aplicar no orçamento da
querer pagar duas vezes pelo mesmo educação, por quê?

A ordem é buscar
apoio às emendas

SINDICATO

3º Campeonato de
Futebol Soçaite

O 3º Campeonato de Futebol
Soçaite dos Bancários teve
sequência no sábado, 21/11, quando
foram realizados os seguintes jogos:
Bradesco Real 3 x 2 Banrisul
Itaú 7 x 1 Bradesco/Dico
No próximo sábado, 28, será
realizada apenas uma partida:
10h30 - BV Financeira x Banrisul
O campeonato está sendo
disputado no Dalbosco Futebol
Soçaite, situado na rua Dimorvan
Medeiros da Rocha, próximo à escola
Menino Deus, no Bairro Boqueirão.
Prestigie.
PIADINHA
Um homem ia sentar ao lado de uma
senhora em um ônibus, sem perceber
um pequeno embrulho no banco.
Antes que sentasse em cima do
embrulho, a senhora avisou:
- Senhor. Cuidado com os ovos!
Curioso, o homem abriu o embrulho
e disse:
- Mas, não são ovos minha senhora.
- Pois é. São pregos!

