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BANCO DO BRASIL - I

Agência Bairro São Cristóvão sofreu
assalto na segunda-feira à tarde

Na segunda-feira, 6, a agência
Bairro São Cristóvão do Banco do
Brasil, em Passo Fundo, foi alvo de um
assalto. Por volta das 17 horas, quando
faziam o reabastecimento da sala de
autoatendimento, duas funcionárias e
um vigilante foram rendidos por dois

homens que portavam pistolas e fuzil.
Os bandidos tentaram usar as
funcionárias como reféns para entrar na
agência. Como não tiveram êxito na
tentativa, acabaram fugindo carregando
um malote com valores que seriam
colocados nos terminais.

BANCO DO BRASIL - II

Agência ficou fechada no dia de ontem
Ontem pela manhã, diretores
do SEEB-Passo Fundo estiveram na
agência para conversar com os
trabalhadores. Ali, realizaram uma
reunião com os funcionários e a
gerência, quando propuseram a não
abertura da agência durante todo o dia

de ontem. Esta é uma medida que
os sindicatos de bancários de todo o
país tomam costumeiramente em
casos de assalto. Diante do quadro
de visível intranquilidade entre os
trabalhadores, a proposta foi acatada
e a agência ficou fechada.

BANCO DO BRASIL - III

Em reunião com o Gerente Regional,
bancários cobraram mais segurança

Por volta das 12 horas de ontem,
a agência recebeu a visita do Gerente
Regional do BB, senhor Moacir Feiten.
Em breve reunião, funcionários e
diretores do sindicato aproveitaram
para relatar ao Gereg alguns problemas
relativos à segurança que vêm

ocorrendo não só naquela agência
como em outras do BB em Passo
Fundo e cobraram providências no
sentido de saná-los. O Sr. Feiten
garantiu que as providências já estavam
sendo tomadas e que as soluções virão
com a maior celeridade possível.

HONDURAS

Golpe Militar: 7 interrogações quanto à
inocência de Obama, por Michael Parenti
Michael Parenti, historiador e cientista político estadunidense, escreveu artigo sobre o golpe militar em
Honduras. Parenti relaciona sete interrogações que põem em dúvida a
inocência do governo dos EUA, de
Barack Obama, no episódio.
O historiador afirma que “quase
todos os oficiais superiores do exército hondurenho que participaram no golpe são diplomados pela School of Américas, criada pelo Pentágono (e que muitos de nós chamamos de “Escola de
assassinos”). O exército hondurenho
é aconselhado, equipado, doutrinado e

financiado pelo Estado de Segurança
Nacional dos Estados Unidos.
Segundo Parenti, conforme “lei
aprovada pelo Congresso americano,
a todo país cujo governo democrático
tenha sido vítima de uma intervenção
militar deve negar-se a ajuda militar e
económica dos EUA. Obama ainda
não suprimiu a ajuda militar e
económica às Honduras como deveria
fazer de acordo com esta lei.
Para ler a íntegra do artigo de
Michael Parenti, acesse h t t p : / /
w w w. r e s i s t i r. i n f o / a _ c e n t r a l /
parenti_honduras.html.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Dia Nacional de Luta
é nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, funcionários
da CEF em todo o país estarão
realizando um Dia Nacional de Luta.
A atividade visa a pressionar a diretoria
da empresa a negociar com os
trabalhadores um PCC digno. Há
poucos dias, de forma unilateral, a
diretoria da Caixa implementou
mudanças no PCC descumprindo
acordo por ela mesma assinado na
Campanha Salarial/2008. Com aquele
acordo, a CEF se compromissou em
negociar com seus funcionários as
mudanças do PCC.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Por mais contratações
Este Dia Nacional de Luta
reivindica também a contratação de
mais trabalhadores pela CEF. Na
avaliação do movimento sindical, a
Caixa precisa ampliar bastante seu
quadro de funcionários para poder
atender as necessidades da população.
Além disso, a contratação é necessária
para garantir que os funcionários
possam trabalhar em um ambiente
sadio, não o carregado de estresse a
que estão submetidos atualmente.
SECRETARIA DE FORMAÇÃO

3º Garfo, Consciência
e Luta é adiado
Por problemas de força maior,
a Secretaria de Formação comunica
o adiamento da 3ª edição do Garfo,
Consciência e Luta que deveria
acontecer nesta quarta-feira à noite.
A nova data ainda será agendada pela
Secretaria.
PIADINHA
O freguês entra no mercado e
pergunta:
- Seu Manoel, o senhor tem remédio
para barata?
E o Manoel pergunta:
- E o que é que a baratinha está
sentindo?

