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BANRISUL

denunciados são os de formação de
quadrilha, peculato, falsidade
ideológica, corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.
Entre os itens investigados
pelo Tribunal de Contas do Estado
estava a destinação dada ao montante
de quase R$ 100 milhões destinado à
publicidade do banco em 2010.
O TCE considerou irregular a
suplementação das despesas com
publicidade das empresas estatais em
107%. Isso significa que o dinheiro
destinado para outras áreas foi usado
para aumentar o orçamento da
comunicação, onde ocorreram os
desvios. Resumindo, o valor desviado
pode ser superior aos R$ 10 milhões
apurados na investigação.

SAÚDE

Dia de luta pela humanização das
perícias médicas
A humanização das perícias
médicas e o cumprimento do código
de ética médica são as principais
bandeiras levantadas pela Central
Única dos Trabalhadores (CUT) neste
dia 28 de abril, Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Acidentes de
Trabalho.
A central realizará uma intensa
programação de atividades, que
começaram com um protesto nesta
terça-feira 26, durante o 3º Congresso
Brasileiro de Perícias Médicas, no
Centro de Convenções Sul América,
no Rio de Janeiro e prossegue hoje
(28) com uma Audiência Pública
sobre Perícias Médicas na Câmara
dos Deputados, em Brasília.
As perícias médica têm sido
uma fonte de sofrimento adicional para
os trabalhadores acidentados no
Brasil. A maioria dos peritos não
reconhece os acidentes de trabalho
e, sobretudo, as doenças, além de
determinar alta médica às pessoas
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GUANTÁNAMO

MP denuncia 25 por fraude no
marketing
O Ministério Público enviou à
justiça a denúncia contra 25 pessoas
implicadas no desvio de recursos do
Banrisul. A denúncia teve com base a
operação Mercari, de 2010, que
investigou fraudes no marketing do
banco.
Segundo a investigação,
foram desviados cerca de R$ 10
milhões,
por
meio
de
superfaturamento na organização de
estandes em feiras e na confecção de
materiais de divulgação como placas
de publicidades e banners.
A denúncia do MP tem 375
folhas e se baseia no inquérito da
Polícia Federal (cuja investigação tem
51 volumes).
Os delitos imputados aos
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sem a menor condição de retornar ao
trabalho.
Para a maioria dos peritos do
INSS, os trabalhadores são
fraudadores, que simulam doenças
para obter benefícios, numa visão
preconceituosa e distorcida da
realidade social e do mundo trabalho,
numa constante trajetória de
humilhações aos trabalhadores
contribuintes do sistema de
seguridade social.
Segundo estimativas da OIT,
ocorrem anualmente no mundo, cerca
de 270 milhões de acidentes de
trabalho, além de aproximadamente
160 milhões de casos de doenças
ocupacionais.
Essas ocorrências chegam a
comprometer 4% do PIB mundial.
Cada acidente ou doença representa
em média a perda de quatro dias de
trabalho. Dos trabalhadores mortos,
22 mil são crianças, vítimas do
trabalho infantil.

Pelo menos 150
presos eram
inocentes
Pelo menos 150 suspeitos que
ficaram detidos na prisão americana
de Guantánamo desde 2002 são
inocentes, indicam documentos
confidenciais do governo dos Estados
Unidos vazados pelo site Wikileaks.
Independentemente de serem
inocentes ou culpados, os
prisioneiros são classificados de
acordo com a qualidade das
informações que podem prover e o
risco que representam para a
segurança americana.
Em geral, são cidadãos afegãos
ou paquistaneses inocentes –
motoristas, fazendeiros e cozinheiros
– capturados durante operações de
“inteligência” em zonas de guerra.
Foram detidos após serem
confundidos
com
pessoas
procuradas afirmam os memorandos.
SINDICATO

Filie-se já !
Uma entidade sindical só é
forte se a categoria que ela representa
lhe dá o respaldo para fazer a luta.
Pensando
assim,
convidamos os bancários e bancárias
de Passo Fundo e Região a se
filiarem ao Sindicato.
O SEEB Passo Fundo e
Região dispõe de uma série de
convênios e de um salão de eventos
para uso da categoria.
Além disso, nos próximos meses
iniciaremos uma série de ações
trabalhistas coletivas contra vários
bancos. Nestes processos, a
representatividade do Sindicato está
restrita
aos
filiados.
PIADINHA
Um casal de namorados
conversa:
-No que está pensando, querido?
-No mesmo que você, querida.
-Malcriado! Não tens vergonha
nenhuma
nesta
tua
cara?

