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COLÔMBIA

Fetrafi enviou ofício à Surse cobrando o cumprimento do acordo
No dia 28/12, a Fetrafi-RS trabalhados durante a greve.
encaminhou ofício à Surse
A Fetrafi-RS recebeu denúncias
(Superintendência Nacional de de que alguns funcionários grevistas
Responsabilidade Social, Empresarial que entraram em licença durante o
e
Relacionamento
com
os período definido para a compensação,
Empregados). No documento dirigido vêm sendo irregularmente compelidos
à Superintendente, Ana Telma Sobreira a compensar os dias mesmo após o
do Monte, a Fetrafi cobra da CEF o fim do prazo previsto no acordo, 15 e
cumprimento do disposto na cláusula 16 de dezembro. Até o final do ano, a
40 do Acordo Coletivo de Trabalho CEF ainda não havia se pronunciado
quanto à compensação dos dias não sobre o ofício.

No final de 2009, sindicalistas e
parlamentares britânicos encontraram
uma vala comum em La Macarena, departamento de Meta, Colômbia, contendo os restos de 2.000 pessoas. Eles
investigavam a situação dos direitos
humanos naquele país e concluíram
que grande parte dos corpos era de
“falsos positivos”. “Falsos positivos”
são jovens sequestrados, torturados e
vestidos com roupas de guerrilheiros
pelo exército colombiano, tática muito
utilizada pelo governo de Álvaro Uribe
para mostrar ao povo supostas vitórias
contra a guerrilha das FARC. Agora,
no final de 2010, mais 1505 corpos sem
identificação foram encontrados em três
cemitérios do mesmo departamento.

Compensação dos dias de greve

EMPRESAS PÚBLICAS

Trabalhadores terão representantes
nos conselhos de administração

No dia 29 de dezembro de 2010,
o presidente Lula sancionou a lei
12.353 que garante aos trabalhadores
o direito de terem representantes nos
Conselhos de Administração de
empresas públicas em que a União
seja detentora da maioria do capital
social com direito a voto. Os
funcionários dessas empresas
poderão eleger seus representantes
por voto direto. A lei é resultado de um
projeto proposto em 2008 por Paulo

Bernardo, funcionário do BB e, àquela
época, ministro do Planejamento.
Para Marcel Barros, secretáriogeral da Contraf-CUT e funcionário do
BB, “A nova Lei vem ao encontro de
uma antiga reivindicação dos
trabalhadores, que é a retomada da
representação nos conselhos de
administração, de forma que os
trabalhadores possam interferir na
definição da estratégia das
empresas”.

BANCO DO BRASIL

Horas extras

Em Brasília, BB foi condenado por limitar a duas
horas diárias o registro no sistema de ponto
No
mês
de trabalhador além de
dezembro passado, a duas horas diárias sem
16ª Vara do Trabalho de o correto registro e
Brasília condenou o remuneração”.
A
sentença
Banco do Brasil por
limitar o registro diário de estipulou um prazo de
horas extras. Para o juiz 60 dias para que o
Luiz Fausto Marinho de banco modifique o
Caso a
Medeiros, a limitação em sistema.
duas horas extras “no decisão judicial seja
sistema de registro de descumprida, o BB vai
ponto
configura pagar R$ 2 mil por
mecanismo de burla à funcionário que não
legislação trabalhista, tenha registradas as
pois permite a jornada horas que fizer além
extraordinária
do das duas diárias.

Os “falsos positivos”

DE OLHO NA MÍDIA

Mortes na Colômbia
são pouco divulgadas
As duas descobertas, de milhares de corpos em valas comuns na
Colômbia, foram pouco divulgadas nos
órgãos de mídia hegemônicos. Qual
seria o motivo?
“Assassino”, “Genocida”, “Monstro”. Possívelmente
seriam essas as manchetes desses órgãos
se as valas tivessem
sido encontradas em
Cuba, na Venezuela, na
Bolívia, no Irã ou outro
país qualquer cujo governo seja desafeto do
governo dos Estados
Unidos. Será que a
pouca ou quase nenhuma divulgação tem a
ver com o fato de que
o governo da Colômbia
é tido como amigo do
dos EUA?

Pedro Mendez
www. rebelion.org – 11/05/2010

PIADINHA
— Qual o animal que
come com as patas?
— ?????
— O pato.

