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MOVIMENTO SINDICAL

SINDICATO

12º Congresso da Fetrafi-RS
Assembleia para a escolha dos delegados foi realizada no dia 15
Na terça-feira, 15 de
dezembro, o SEEB-Passo Fundo e
Região- CUT realizou a assembleia
para a escolha dos delegados e
delegadas que representarão a
entidade no 12º Congresso da FetrafiRS. O congresso será realizado no
mês de março em Porto Alegre.
Apresentadas as duas teses,
das correntes Bancários em Primeiro
Lugar (BPL) e CUT Socialista e

Democrática (CSD), foi feita a votação.
Dos 95 bancários e bancárias
presentes, 60 votaram a favor da tese
da CSD e 35 a favor da tese da BPL.
Assim, a primeira levará oito
delegados/delegadas ao congresso,
enquanto que a segunda levará quatro.
Os nomes dos bancários e bancárias
que representarão o SEEB-PF no
congresso
serão
divulgados
posteriormente.

ECONOMIA - I

Trabalhadores cobraram de Dilma o
combate à crise e a reativação da economia
Na
terca-feira,
15,
representantes dos trabalhadores e
empresariais estiveram reunidos com
a presidente da República, Dilma
Roussef. Eles foram cobrar do governo
federal o fim da austeridade e a
retomada dos investimentos públicos
para combater a crise e reativar a
economia brasileira. Foi entregue à
presidente
o
documento

“Compromisso pelo Desenvolvimento”.
Elaborado em conjunto por 70
entidades, o documento contém 7
propostas para aquecer a economia,
melhorar a produção e gerar mais
emprego e renda.
Matéria publicada na página do
SEEB-PF na Internet, disponibiliza a
propostas feitas por trabalhadores e
empresários ao governo federal.

MOVIMENTOS SOCIAIS

Os protestos de ontem contra a quebra
da ordem democrática no país
Um dia depois de entregarem
à presidente Dilma Roussef o
documento em que cobram
mudanças na política econômica do
governo, os trabalhadores juntaram-se
aos movimentos sociais e saíram às
ruas do país. Em dezenas de cidades
foram realizadas manifestações em
protesto contra a desordem
institucional instalada no Brasil já há
quase um ano.
As centrais sindicais e os
movimentos sociais entendem que a
apuração dos casos de corrupção não
pode levar o país à quase paralisação
como tem acontecido. Esta situação
está custando muito caro ao povo
brasileiro. À parte os sérios problemas
decorrentes da corrupção, esta

desordem institucional tem outro fins
escusos que nada têm a ver com os
interesses e as necessidades dos
trabalhadores e da grande maioria dos
brasileiros. Por isso, os manifestantes
exigiram a preservação da ordem
democrática no país.
No mês passado, o PMDB
apresentou, com muita pompa, o
documento “Uma Ponte para o Futuro”
como sendo a salvação para o Brasil.
O conteúdo do mesmo confirma a
avaliação feita pelas centrais e
movimentos sociais. As propostas do
PMDB não resolvem os problemas da
classe trabalhadora. Pelo contrário,
nos levarão ao retrocesso. Na matéria
ao lado, abordamos um pouco mais o
documento do PMDB.

3º Campeonato de
Futebol Soçaite
Final acontece no sábado, 19
No sábado, 19/12, será
realizada a última rodada do 3º
Campeonato de Futebol Soçaite dos
Bancários. Prestigie.
Na disputa pelo 3º lugar:
10h - Banrisul e BV Financeira.
Na disputa pelo título:
10h50 - Itaú x Santander
ECONOMIA - II

Sobre a
“Ponte para o Futuro”
Você pode ter uma base do
que os supostos salvadores do Brasil
propõem. Em um curto artigo, o
economista Guilherme Costa Delgado
expõe um resumo do documento
“Uma Ponte para o Futuro”, do PMDB:
“(...) A ponte que o texto indica
é, claramente, para o passado
anterior à Constituição de 1988
(regime militar-tecnocrático, sem
quaisquer critérios de cidadania civil,
política e social”). Com um programa
desse quilate, na verdade o que se
estaria promovendo seria a abertura
das comportas à barbárie social, com
agravamento sensível do desemprego
e ampliação da miséria. Mas para
aprová-lo politicamente é preciso
desconstruir a democracia, algo que
se gera em clima de anarquia,
confusão e certo terrorismo político.
Nos dois casos, temos um grave
desserviço ao país.
Para ler a íntegra do artigo de
Guilherme Delgado, acesse o sítio
www.correiocidadania.com.br, seção
Economia, data de 11/11/2015.
PIADINHA
O candidato estava fazendo seu
discurso e prometia:
- Se eu ganhar essas eleições,
prometo que os cidadãos dessa cidade
só vão trabalhar por 6 meses no ano.
Eis que um sujeito insatisfeito reclama:
- Mas o senhor não vai falar das férias?

