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BANRISUL

Debate sobre Fundação, Cabergs e
Banrisul Prev acontece no sábado, 12

No sábado, 12 de junho, a partir das 9 horas, o Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região
estará promovendo um debate que
abordará temas de grande importância para os banrisulenses: Fundação Banrisul, Cabergs e Banrisul
Prev. Os palestrantes serão os
colegas Amaro Silva de Souza, De-

nise Falkenberg Correa e Fábio
Soares Alves, diretores da FetrafiRS (Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande
do Sul).
Funcionárias e funcionários
do Banrisul estão convidados a
participarem do debate.

SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO

Campanha “Tudo tem Limite” será
lançada em Passo Fundo na sexta-feira
Na sexta-feira, 11, às 17 horas,
o SEEB-Passo Fundo estará lançando,
em nossa região, a campanha “Tudo
tem Limite-Tolerância Zero com a
Violência dos Bancos”. Os diretores
da Fetrafi, Amaro Silva de Souza e
Denise Falkenberg Correa e a
assessora de Saúde, Jacéia Netz,
farão a apresentação da campanha e
também um debate com os bancários
presentes sobre saúde e condições de
trabalho nos bancos.
A campanha “Tudo tem LimiteTolerância Zero com a Violência dos
Bancos” foi lançada em outubro do ano
passado pelo Sindicato dos Bancários
de Porto Alegre na capital e cidades

próximas. Neste ano de 2010, a
campanha passou a ser expandida
para todo o Estado por meio de uma
parceria entre a Fetrafi-RS e seus
sindicatos filiados.
O objetivo da campanha é
incentivar bancárias e bancários a
denunciarem o assédio moral e
sexual, as metas abusivas, a
sobrecarga de trabalho e demais
irregularidades que ocorrem em seus
locais de trabalho. A Federação está
disponibilizando
o
e-mail
tudotemlimite@feeb-rs.org.br para
que os trabalhadores possam
encaminhar as denúncias com o
sigilo necessário.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Funcionários vestirão preto na sexta, 11,
Dia de Luto contra a reestruturação
Os funcionários da Caixa
Econômica Federal de todo o país vão
trabalhar com roupas pretas na próxima
sexta-feira, 11. O Dia de Luto contra a
Reestruturação faz parte de um
calendário de atividades propostas para
o mês de junho pelos participantes do
26º Conecef realizado no final de maio.
A diretoria da CEF implementou
o processo de reestruturação sem
consulta alguma às entidades
representativas do funcionalismo.
Também não houve o mínimo respeito
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pela vida dos trabalhadores que estão
sendo atingidos por uma série de
transtornos em sua vida pessoal e
profissional. A CEE (Comissão
Executiva dos Empregados) já
cobrou da diretoria informações
sobre o processo, que não foram
fornecidas. Com isto, a indignação
dos funcionários só fez crescer e os
mais de 300 delegados que
participaram do Conecef deliberaram
pela intensificação da luta contra a
reestruturação.
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GOVERNO DO ESTADO

Ford é condenada a
indenizar o RS

A montadora de automóveis
estadunidense, Ford, foi condenada pela
Justiça a indenizar o Governo do Estado do Rio Grande do Sul pela desistência de instalar uma fábrica em Guaíba,
em 1999. O valor da indenização, corrigido, monta a cerca de R$ 800 milhões.
A sentença, não definitiva, foi proferida
pela juíza Lilian Cristine Siman da 5ª
Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre em 15 de dezembro de 2009.
DE OLHO NA MÍDIA

Quem “mandou a
Ford embora?”

Na edição de 31/05/2010, o sítio
www.clicrbs.com.br, seção Economia,
noticiou: “Na decisão, a magistrada reconhece que a Ford foi responsável
pelo rompimento do contrato e que o
governo cumpriu todos os pontos do
contrato firmado ainda em março de
1998.” Isto suscita duas perguntas,
pelo menos:
- Por que a mídia hegemônica gaúcha
resolveu divulgar somente agora decisão judicial que foi proferida ainda em
dezembro de 2009?
- Como fica a história, transformada em
verdade absoluta tal a forma como foi
propagada e repetida pela mídia e muitos políticos, inclusive em campanhas
eleitorais, de que “quem mandou a Ford
embora” foi o governo de Olívio Dutra?
O debate em torno dessa decisão
judicial, que a mídia hegemônica nos
oferece, tem sido mínimo, quase
inexistente. Diante disso, você pode
buscar mais informações acessando o
sítio www.sul21.com.br, datas de 31/05
e 1º e 02/06. Também o sociólogo Cristóvão Feil aborda o caso em seu blog,
http://diariogauche.blogspot.com/, no
dia 31 de maio.
PIADINHA
Por que o bombeiro não gosta de
andar?
Porque ele socorre!

