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Encontro realizado no último final de semana criou o Coletivo Estadual de Juventude

ara discutir a participação da juventude na vida 
política do país, o I Encontro de Juventude da CUT PAlagoas, realizado nos dias 13, 14 e 15 de agosto 

no Centro Social da Fetag, em Maceió, contou com a 
participação de mais de 130 trabalhadores e trabalhadoras 
jovens, entre eles foi  forte a presença dos sindicatos 
rurais.

A secretária nacional de juventude da CUT, 
Rosana Souza, esteve em Alagoas especialmente para o 
evento, e em sua palestra de abertura levantou pontos 
sobre bandeiras  que a CUT tem defendido, como a PEC 
da juventude, aprovada em julho deste ano.

Além de Rosana, e do secretario estadual de 
juventude, Luciano Farias, compuseram a mesa 
representantes da União Nacional dos Estudantes, do 
Governo Federal, do Governo Estadual e da própria CUT 

Juventude CUTista de Alagoas discute política 

estadual.
Entre outros avanços, se destacou a criação do 

Coletivo de Juventude da CUT Alagoas. Uma forma de 
manter permanentes as atividades relacionadas a essa 
secretaria, com a participação de cada vez mais entidades.

Iniciativa da Secretaria de Juventude da CUT foi apoiada por representantes de várias esferas públicas. 

?Luta da educação no interior. Belém:  Greve em 
defesa de reajuste salarial e pela revisão do PCC.  Ato 
público amanhã (18/08). Maribondo: categoria para um 
dia nas suas atividades pela garantia de seus direitos e 
cobra audiência com prefeito. Estrela de Alagoas: Greve.

?Depois de muita pressão da comunidade acadêmica, o 
governo do Estado começou a pagar parcelado o 
retroativo (diferença entre o acordo feito e o início do 
pagamento da conquista de 16,8 de janeiro de 2009) dos 
professores da Uneal.

Notas
?Em uma assembléia realizada na última semana, o 
Sindicato dos Agentes de Turismo oficializaram sua 
filiação à CUT Alagoas. Um passo importante para o 
fortalecimento da categoria e da Central.

? O Sinteal denuncia que, por falta de funcionário, tem 
gente ficando sem merenda na rede pública de ensino. O 
governador está descumprindo uma lei federal! Mais 
precisamente, a Resolução/CD/FNDE N° 38, de 26 de 
julho de 2009.
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 Coletivo de Comunicação da CUT Alagoas 
realizou no dia 12 de agosto o I Encontro Estadual 
de comunicação. Com a presença de várias O
entidades, foi discutida a política de comunicação 

da CUT e a elaboração do programa de TV da classe 
trabalhadora. O programa será jornalistico e diário, e deve 
ir ao ar na TV Comunitária ainda este ano, produzido com 
financiamento de sindicatos CUTistas. 

Informativo da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas - Secretaria de Comunicação
Diretor de comunicação - Luiz Gomes da Rocha        Jornalista - Emanuelle Vanderlei - MTE/AL 1133

Distribuição exclusivamente eletrônica                               Periodicidade - Semanal

ntre os dias 20 e 22 de agosto, próximo final de 
semana, a Secretaria de Formação da CUT Alagoas Eestará realizando o 3º módulo do Curso de 

Organização e Representação Sindical de Base - ORSB. 
O curso, que dessa vez será realizado na Pousada 

Brisamar, em Barra de São Miguel, é destinado a dirigentes 
sindicais de base, representantes no local de trabalho, e faz 
parte do programa da Secretaria Nacional de Formação 
(SNF). O objetivo é formar dirigentes que possam 
representar os trabalhadores de forma qualificada e 
munidos de uma sólida compreensão política do Brasil e do 
mundo. 

Com o assessoramento da Escola Nordeste, os 
cursos são realizados em três módulos. Entre os assuntos 
tratados nos módulos estão: história do movimento 
sindical, concepção e prática sindical, gestão sindical, 
negociação e contratação coletiva.  Participam deste 
módulo 45 pessoas, entre representantes da capital e do 
interior. 

Formação dos dirigentesEncontro de comunicação

o segundo trimestre de 2010 o Banco do Brasil 
apresentou lucro líquido de R$ 2,725 bilhões, um Ncrescimento de 16,1% sobre o mesmo período de 

2009. O banco encerrou junho de 2010 com patrimônio 
líquido de R$ 39,332 bilhões, 21,5% maior que em junho 
de 2009, quando era R$ 32,360 bilhões.

O Banco do Nordeste do Brasil (BNB) apresentou, 
no primeiro semestre deste ano, lucro líquido de R$ 110 
milhões, com patrimônio líquido de R$ 2 bilhões e 
rentabilidade de 10,87% ao ano, na data de 30 de junho de 
2010. Os números foram apresentados no Relatório 
Semestral da Administração do BNB, divulgado na sexta-
feira, 13. O documento mostra que, no período, os ativos 
globais do Banco apresentaram um acréscimo de 3,7% em 
relação ao final de 2009, totalizando um crescimento de R$ 
700 milhões. 

No dia 11 de agosto, começou a campanha salarial 
dos bancários. As reivindicações foram oficialmente 
entregues, e o reajuste exigido é de 11%. Será que esse 
lucro todo vai ser repartido como eles fazem na crise?

epois de mais de dois anos de mobilização do 
Sindicato dos Policiais Civis, o Governo de 
Alagoas, finalmente, encaminhou a mensagem D

do Projeto de Lei da aposentadoria especial dos policiais 
civis à Assembleia Legislativa. 

O Sindpol já está fazendo um trabalho de 
articulação junto aos deputados pela aprovação da 
matéria. "O envio da aposentadoria especial só foi 
possível com a realização dos atos públicos. É importante 
que a categoria 
e s t e j a  
m o b i l i z a d a  
p a r a  q u e  o  
projeto  seja  
a p r o v a d o " ,  
d i s s e  o  
presidente do 
Sindpol, Carlos 
Jorge.

Policiais Civis cobram 
Aposentadoria Especial

Bancos tem lucros recordes!
E os bancários e bancárias?
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