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EDITORIAL - I

Governos Lula e Yeda Crusius dão
mais benesses à General Motors

Os leitores do Curtas e Novas
já conhecem a posição da diretoria do
Sindicato relativamente à política de
concessão de largos subsídios públicos às grandes empresas. Ao longo
dos anos, temos denunciado esta política como equivocada e perniciosa
para o conjunto da população brasi-

leira. Assim, não poderíamos deixar
de expressar novamente nosso repúdio a essa política quando o Governo
Estadual, de Yeda Crusius, e o Governo Federal, de Luís Inácio da Silva, estão dando mais “um caminhão”
de benesses a uma grande empresa
como a General Motors.

EDITORIAL - II

Governo Lula repete política danosa

Cada emprego deverá custar em torno de R$ 1.000.000,00
Quanto ao governo Yeda, já sa- como essa, esses favorecimentos ao
bemos que sua política é essa mes- grande capital, não mais se repetiriam.
Estima-se que cada emprego
ma: o uso dos recursos públicos, escassos, para otimizar os negócios e gerado na expansão da GM vá custar
os lucros dos grandes empresários pri- aos cofres públicos em torno de R$
vados. Porém, a coisa muda de figu- 1.000.000,00. Com recursos desse
ra no tocante ao governo Lula. É pre- porte seriam gerados muitíssimos
ciso dizer que uma das apostas dos mais empregos em outras áreas da
brasileiros, ao votarem no atual presi- economia, como a da agricultura e a
dente, era a de que políticas danosas de confecções, por exemplo.
SEGURANÇA - I

Agências do Banrisul e do Banco do
Brasil em Ibiraiaras foram assaltadas

Na tarde de quarta-feira, 15, por
volta das 14 horas, as agências do
Banrisul e do Banco do Brasil da
cidade de Ibiraiaras foram assaltadas.
Os assaltantes se utilizaram de um
machado para quebrar as portas de
vidro das agências. Após o assalto,
fizeram quatro reféns, três
trabalhadores do BB e um do Banrisul,
que foram soltos numa estrada vicinal
a três quilômetros da cidade.
Na quinta-feira pela manhã,

diretores do SEEB-Passo Fundo
deslocaram-se até a cidade de
Ibiraiaras para levar o apoio da entidade
aos funcionários dos dois bancos. Os
diretores fizeram esclarecimentos aos
trabalhadores quanto aos direitos que
lhes assistem em situações como a
que vivenciaram. Os diretores
alertaram quanto à necessidade de
emissão da CAT (Comunicação de
Acidente de Trabalho) preventiva nos
casos de assalto.

SEGURANÇA - II

Os motivos da situação de insegurança
Neste mês de julho, já são três
as agências bancárias assaltadas em
cidades que fazem parte da base
territorial do SEEB-Passo Fundo.
Essa situação de insegurança tem
dois motivos, pelo menos:
- A falta de investimento dos bancos
na melhoria das condições de segu-

rança nas agências e postos de atendimento bancários;
- A inexistência de uma política de segurança séria por parte do atual governo do Estado, de Yeda Crusius; as cidades menores estão quase que totalmente desguarnecidas e expostas
à ação dos bandidos.
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C&N 2.500 é motivo
de confraternização

O informativo Curtas e Novas,
que já entrou em seu 15º ano de publicação, chegou ao nº 2.500. Uma façanha digna de comemoração. Por isso,
a Diretoria do SEEB-Passo Fundo realizará, no dia 23, quinta-feira da próxima semana, uma confraternização
para festejar tal façanha. Participe.
SECRETARIA DE FORMAÇÃO - I

Sobre o 3º Garfo,
Consciência e Luta
Chovia a cântaros na quarta-feira à noite. Mesmo assim, à exceção
de um apenas, todos os colegas que
haviam se inscrito para o 3º
Garfo,Consciência e Luta compareceram no Sindicato. E não se arrependeram, pois, após um excelente
painel sobre a agricultura ecológica,
foi servido um delicioso rizoto. O prato
foi preparado pelas colegas Valdirene,
Edimara e Jenifer, do Bradesco.
SECRETARIA DE FORMAÇÃO - II

O painel sobre a
agricultura ecológica

Os integrantes do CETAP fizeram um pequeno histórico das origens
do Centro e procuraram ressaltar as
grandes diferenças entre a agricultura
ecológica e a agricultura convencional,
baseada no uso intensivo de insumos
químicos. Eles ressaltaram também
que há diferenças entre a agricultura
ecológica e a orgânica. Falar sobre tudo
o que envolve a agricultura ecológica
em 45 minutos é impossível. Por isso,
o pessoal do CETAP colocou-se à disposição para participar de uma outra
edição do Garfo, Consciência e Luta.
PIADINHA
Médico: A sua doença é incurável.
Paciente: Posso ouvir uma segunda
opinião?
Médico: Pode, sim! A senhora
também é muito gorda.

