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SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO

Reunião da Diretoria Colegiada
será realizada no sábado, 05/12

No sábado, 5 de dezembro, a
partir das 9 horas, acontece a última
reunião ordinária da Diretoria
Colegiada do Sindicato dos

Bancários de Passo Fundo e Região
deste ano de 2009. A reunião é aberta
à participação de bancárias e
bancários da base do sindicato.

COLÔMBIA - I

Sobre o acordo militar com os EUA

Em artigo publicado no dia 6 de
novembro, a advogada venezuelana,
Eva Golinger, escreve sobre o acordo
militar assinado entre o governo da
Colômbia, de Álvaro Uribe, e o dos
Estados Unidos, de Barack Obama,
no dia 30 de outubro. Conforme a
advogada, um “documento da Força
Aérea Norte-Americana, datado de
Maio de 2009, confirma que as
preocupações das nações sul

americanas não eram indevidas. O
documento expõe que a verdadeira
intenção por trás do acordo é de
permitir que os EUA lancem
‘operações militares de todo o tipo
numa sub-região crítica do nosso
hemisfério, onde a segurança e a
estabilidade estão sob ameaça
constante de movimentos insurgentes
financiados pelo narcotráfico (...) e de
governos anti-EUA’.”

COLÔMBIA - II

“Estão a preparar-se para uma guerra
na América Latina”, afirma Eva Golinger

Em seu artigo, Eva Golinger
afirma que “a linguagem de guerra
incluída neste documento evidencia as
verdadeiras intenções do acordo
militar entre Washington e Colômbia:
estão a preparar-se para uma guerra
na América Latina”. Isto, apesar de os
dois
governos
terem
dito
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“publicamente que o acordo militar se
cinge a operações anti-tráfico e antiterroristas dentro do território
colombiano”. e de Ávaro Uribe ter
garantido “numerosas vezes que o
acordo militar com os EUA não
afectará os vizinhos da Colômbia,
apesar da preocupação existente na
região quanto aos seus
verdadeiros objectivos.”
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BANRISUL - I

Comissão de Saúde
voltou a se reunir

Na quarta-feira, 25, a Comissão
Paritária de Saúde do Banrisul voltou
a se reunir. Entre outras questões,
os dirigentes sindicais ressaltaram os
problemas por que passam os colegas que retornam ao trabalho após o
afastamento por doença, uma vez
que há chefias que passam a
considerá-los preguiçosos. Assim,
propuseram que o banco oriente as
chefias a receberem esses colegas
com respeito. O banco se comprometeu em oferecer condições para
que os portadores de doenças
ocupacionais possam se reabilitar,
estando ou não afastados do local de
trabalho.
BANRISUL - II

Sobre a pausa de 10
minutos para os caixas

Os dirigentes sindicais denunciaram que a pausa de 10 minutos a
cada 50 trabalhados, prevista na Convenção Coletiva, não vem sendo executada pelos caixas. As representantes da SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e
Medicina do Trabalho) alegaram que
a convenção está sendo cumprida.
Um relato completo da reunião da Comissão de Saúde pode ser lido na página do sindicato na Internet.

COLÔMBIA - III

Uribe: uma mera
marionete dos EUA?

- Bem-vindo à Colômbia, meu fiel cão-de-guarda.
Umpierrez - www.rebelion.org - 25/11/2009
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Para Eva Golinger, o acordo
militar com os EUA “significa a renúncia
completa da soberania colombiana e
oficialmente converte a Colômbia num
Estado-cliente dos EUA.”
Parece que o chargista acertou
em cheio ao retratar Uribe como uma
mera marionete do governo dos EUA.
A íntegra do artigo de Eva Golinger pode
ser lida acessando o sítio português,
www.resistir.info, com data de 08/11.

PIADINHA
Num dia de muito calor, o
marido sai do banho
pelado, chega pra esposa
e fala:
- Meu bem, está muito
quente. O que você acha
que os vizinhos vão dizer se
eu for cortar a grama
assim, completamente nu?
A mulher olha para ele e
responde:
- Provavelmente, que eu
casei com você só por
dinheiro...

