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BANCO DO BRASIL - I

Banco se apropria do
Encontro Nacional de Dirigentes
Sindicais realizar-se-á nos dias 6 e 7/02 superávit da Previ

O Encontro Nacional de Dirigentes Sindicais da Caixa Econômica Federal realizar-se-á nos dias 6 e 7 de
fevereiro em Brasília. Na pauta, a dis-

cussão sobre o processo de negociações permanentes e a organização do
o 25º Congresso Nacional dos Empregados da CEF (Conecef).

REFORMA AGRÁRIA

MST 25 anos: uma grande festa para
impulsionar a aliança campo-cidade

De 20 a 24 de janeiro, aconteceu, no assentamento Novo Sarandi,
nos muncípios de Pontão e Sarandi,
o 13º Encontro Nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra).
Para marcar o encerramento do
encontro e também comemorar os 25
anos de fundação do movimento, foi
realizado um grande ato político. Participaram do ato várias personalidades de destaque na política nacional
e internacional. Entre eles, os governadores do Paraná, Roberto Requião,
e do Maranhão, Jackson Lago, a
prefeita de Fortaleza, Luiziane Lins,
um membro do governo venezuelano
e deputados federais e estaduais dos
partidos políticos mais ligados às causas populares. Intelectuais de grande prestígio também estiveram presentes, tais como os professores
DE OLHO NA MÍDIA

Paulo Arantes, da USP, Dinarte
Belatto, da Unijuí, e a historiadora Anita
Prestes, filha de Luís Carlos Prestes
e Olga Benário. O encontro também
contou com a presença de delegações da Turquia, Estados Unidos, Suécia, Venezuela e Cuba.
Ao ocupar a tribuna, a médica
cubana Aleida Guevara, filha de
Ernesto Che Guevara, afirmou:
“Quando vou a alguma área do MST,
seja um acampamento, assentamento ou escola, sempre sinto a força de
vida que emana de vocês. Força que
mostra que, quando um povo decide
criar seu próprio destino, ele pode”.
Por sua vez, João Pedro
Stédile, integrante da direção nacional do MST, enfatizou novamente a
necessidade do estabelecimento de
uma ampla aliança entre os trabalhadores do campo e da cidade.

MST 25 anos: esfacelado ou fortalecido?
O MST está esfacelado, acabado. Esta é a imagem que ficou se você
se limitou a procurar informações
apenas na grande mídia. Porém,
quem participou do 13º Encontro Nacional do movimento ficou, certamente, com outra impressão.
Os diretores do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região,
Julio Montenegro, Nelson Fazenda e
Setembrino Dalbosco, estiveram presentes no encerramento do encontro.
Em seus depoimentos sobre o encontro, os diretores são unânimes em
demonstrar que ficaram entusiasma-

A diretoria do BB publicou, na
sexta-feira, fato relevante em que informa que vai utilizar o superávit da
caixa para gerar lucro de R$ 2,52 bilhões, para cobrir parte do déficit
atuarial do plano de assistência à saúde da Cassi (R$ 1,26 bilhão) e ainda
aumentar em R$ 1,7 bilhão sua provisão para devedores duvidosos.
Em resposta, a diretoria eleita
da Previ, a Contraf-CUT, a AAFBB-SP
(Associação dos Fucionários Aposentados do BB de São Paulo) e os sindicatos de bancários de São Paulo,
Brasília e Rio de Janeiro, lançaram documento em que qualificam como ilegal a apropriação, pelo Banco do Brasil, do superávit da Previ. O documento relaciona todos os ilícitos que estão
sendo cometidos pelo BB ao tomar tal
medida e afirma que “O banco distribuirá valores gerados ficticiamente
através da contabilização de recursos
que não lhe foram disponibilizados”.
A íntegra do documento pode
ser
lida
acessando
http://
www.contrafcut.org.br/
noticias.asp?CodNoticia=15713.
PIADINHA
Uma notícia boa e uma notícia ruim
A boa notícia: Um ônibus cheio de
advogados caiu de um penhasco.
Não teve sobreviventes.
A má notícia: Tinha três cadeiras
vazias.

dos com a capacidade de organização e de mobilização e a força dos trabalhadores do
Moivmento Sem Terra.
Para desespero dos
donos do poder, que “se
pélam” de medo do povo unido e organizado, o MST demonstra estar muito fortalecido em seus 25 anos de fundação. E o pior, para eles:
como demonstra a matéria
acima, o apoio ao movimento é cada vez maior, inclusiwww.mst.org.br-03/10/2006
ve no exterior.

