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REFORMA AGRÁRIA - I

BANCO DO BRASIL

Na primeira versão, a BM afirmava que o trabalhador morrera por causa de
um “mal súbito”; o tiro, de espingarda calibre 12, foi disparado pelas costas
Na sexta-feira, 21, a Brigada cachorros, estilhaços e espadas,
Militar assassinou o trabalhador sem- outras duas dezenas de pessoas.
O Movimento dos Trabalhadores
terra, Elton Brum, em São Gabriel,
com um tiro de espingarda calibre 12 Rurais Sem Terra ocupou a área para
disparado pelas costas. Pasmém. pressionar o Governo Federal pela
Em sua primeira versão para a morte desapropriação do restante da fazenda
do trabalhador, a BM afirmava que e pela liberação, na Justiça, de outras
Brum teria sofrido um “mal súbito”. O duas áreas no município, para
crime aconteceu durante a assentamentos. O MST também
desocupação da Fazenda Southal reivindicava a aplicação de recursos
naquele município. Na ação da BM para a saúde, educação e infraficaram feridas, por mordidas de estrutura nos assentamentos da região.

Candidatos podem inscrever-se até
às 17:30 horas desta segunda-feira
Inicia-se amanhã e termina na
sexta-feira, 28, a eleição para
Representante Sindical de Base do
Banco do Brasil. As inscrições
estarão abertas até às 17:30h de
hoje. O representante sindical de
base desempenha importante papel
no fortalecimento da organização e
mobilização dos tralhadores do BB.

Trabalhador sem-terra foi assassinado
pela Brigada Militar em São Gabriel

REFORMA AGRÁRIA - II

Promotora pública qualificou a ação da
BM como “extremamente profissional”
O RS é o único Estado que não aderiu ao Manual que veda o uso de armas
de fogo em operações da polícia que envolvem manifestações populares
Para a promotora pública de São Manual de Diretrizes Nacionais para
Gabriel, Lisiane Villagrande, a ação da Execução de Mandados Judiciais de
BM foi “extremamente profissional”. Manutenção e Reintegração de Posse
Lisiane ressaltou a “tranquilidade” e Coletiva. O Manual, que veda o uso
“profissionalismo” da Brigada. A de armas de fogo em operações como
declaração dá uma idéia de como anda a de sexta-feira, foi assinado em abril
de 2008 entre o Ministério do
a Justiça em nosso Estado.
O Rio Grande do Sul é o único Desenvolvimento Agrário e as forças
entre os 27 Estados que não aderiu ao policiais dos Estados brasileiros.
SETOR FINANCEIRO

Bancos lideram em lucratividade no
primeiro semestre de 2009

Segundo estudo realizado pela
consultoria Economática, o setor bancário foi o que apresentou a maior
lucratividade
no 1º semestre deste ano. O
estudo, que
analisou o
desempenho de 303
empresas
de capital
aberto do

Brasil que apresentaram seus balanços até o início da semana passada, mostra que os bancos contribuíram com 25% do lucro total
do conjunto dessas empresas.
É mais um dado a comprovar que a crise pouco atingiu os
bancos brasileiros. Portanto, os
banqueiros têm totais condições
de atenderem as demandas dos
bancários.
A charge foi extraída de http:/
/eticaglobal.blogspot.com/2009/
06/justica-e-banqueiros.html.

Representante
Sindical de Base

SINDICATO

Festa do Dia do
Bancário é suspensa

Tendo em vista a prevenção à
propagação da Gripe A, a Diretoria
Executiva do SEEB-Passo Fundo
decidiu suspender a realização da já
tradicional festa em comemoração ao
Dia do Bancário, nesta sexta-feira, 28.
Porém, bancárias e bancários não ficarão sem sua festa. A nova data já
está marcada: 18 de setembro.
FINANCEIRAS

Primeira negociação
ocorreu na sexta-feira
Na sexta-feira, 21, aconteceu
uma reunião de negociação entre a
FEEB-RS, o SEEB-Porto Alegre e o
SindFin (Sindicato das Instituições Financeiras Não Bancárias). Nessa
primeira negociação da Campanha
Salarial/2009 dos trabalhadores das
financeiras e sociedades de crédito,
foi definido o calendário; as reuniões
acontecerão sempre às sextas-feiras.
PIADINHA
Um sujeito comenta com o outro:
- Estou pensando em uma
propaganda para minha empresa...
“se sua sogra é uma jóia, nós temos
a caixinha perfeita”.
O amigo pergunta:
- E qual sua empresa?
- Funerária São José.

