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SINDICATO

ITAÚ

Dia Nacional de Luta: 239 agências
ficaram fechadas na terca-feira, 12
Na terça-feira, 12, sindicatos
de bancários de todo o país realizaram
o Dia Nacional de Luta, quando 239
agências do banco ficaram fechadas,
das quais 60 no Estado e três em
Passo Fundo.
Os bancários protestaram
contra as demissões e a rotatividade
que a diretoria do banco segue

implementando. De março de 2011 a
março deste ano, o Itaú cortou 7.728
postos de trabalho. Ao mesmo tempo,
como se os lucros fossem magros,
manteve uma política de demissão dos
trabalhadores mais antigos e de
melhores salários, com muito anos de
dedicação à casa, para trocá-los por
outros com remuneração menor.

2º Coquetel Ecológico
Diretores iniciam a venda dos
ingressos amanhã
A partir de amanhã, sextafeira, os diretores do sindicato
estarão vendendo os ingressos para
o 2º Coquetel Ecológico. O evento,
promovido pela Secretaria de
Formação, Esportes, Cultura e Lazer,
acontece na quarta-feira, 20. A
quantidade de ingressos é limitada.
Por isso, garanta o seu junto ao
diretor do sindicato no seu banco.

ESTADOS UNIDOS

A “kill list” de Obama: um ataque
frontal e grave aos direitos civis
No C&N anterior, afirmamos
que a “kill list”, lista de assassinatos,
mantida pelo presidente dos Estados
Unidos, Barack Obama, contém
nomes de pessoas suspeitas de atos
de terrorismo e pedimos a atenção
ao termo suspeitas. O motivo: um
dos princípios mais importantes do
direito dispõe que um cidadão só
pode ser considerado culpado de um

crime se houverem provas cabais de
que o tenha cometido e, assim
mesmo, somente se passar por um
julgamento justo.
Obama e seus asseclas
estão fazendo o papel de
investigadores, acusadores, jurados,
juízes e executores. Portanto, a “kill
list“ constitui ataque frontal e
gravíssimo aos direitos civis.

DE OLHO NA MÍDIA

Persiste o silêncio diante da “kill list”
Na mídia hegemônica, persiste
o silêncio diante da “kill list” de Obama.
Não se vê ou ouve uma palavra sequer
de crítica. Segundo informa no artigo
“Obama es dueño de tu vida” o jornalista
e escritor espanhol, Pasqual Serrano,
a Associação Internacional de Juristas
Democratas emitiu comunicado
criticando a prática de assassinatos
seletivos levada cabo pelos governos
dos EUA. Para a associação, está
aberto precedente perigoso que deita
por terra o direito internacional: o PIDCP
(Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos) estabelece que “todo ser
humano tem o direito intrínseco à vida”
e que “os acusados de um delito
dispõem da presunção da inocência e
o direito a um juízo justo por um tribunal
imparcial”.
“Nenhuma desses vozes tem
sido ouvida pelos grandes meios de

comunicação, afirma Serrano
Ainda conforme Serrano, os
assassinatos executados pelas forças
armadas dos EUA com os drones
(aviões não tripulados) já somam mais
de 2464 pessoas, somente no
Paquistão. “O presidente dos EUA,
como um rei absolutista ou um senhor
feudal planetário, se arroga o direito
sobre a vida ou a morte de qualquer
ser humano” e “Nada disso tem sido
primeira página da imprensa”, ressalta
Pascual Serrano.
Para ler a íntegra do artigo de
Serrano, acesse o sítio espanhol
www.rebelion.org, com data de 04/06/.
Mais informações sobre a questão da
“kill list” e dos drones, podem ser
encontradas no artigo “El asesino en
jefe”, do escritor Tom Engelhardt. Para
lê-lo, acesse http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=150941.

BANRISUL

Conselho Fiscal
da Cabergs
Movimento Sindical inscreveu
chapa para disputar a eleição
Ainda no final do mês de maio,
dia 29, o movimento sindical bancário
gaúcho inscreveu uma chapa para
disputar a eleição da Cabergs (Caixa
de Assistência dos Empregados do
Banco do Estado do Rio Grande do
Sul). A eleição, que começa no mês
de julho e se estende até o final de
agosto, deve escolher dois
integrantes do Conselho Fiscal.
A chapa inscrita é composta
pelo auditor da Fundação Banrisul,
Paulo Gilberto Geliski e pelo
aposentado João Carlos Lampert,
como titulares. Na suplência, estão
inscritos Carlos José Marcos e Nilton
Paulo Leite Dias, diretores dos
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e de Bagé, respectivamente.
PIADINHA
O bêbado chegou no bar e disse:
-Por favor... mi dê um maço de
cigarro.
O dono do bar deu o maço de
cigarros e o bêbado, saindo, leu o
aviso:
Ministério da saude adverte: fumar
causa impotencia sexual!
O bebado deu meia volta e gritou pro
dono do bar:
- Ôoo meu amigo... faz um favor pra
mim... troca esse maço de cigarro
por um que da câncer no pulmão!!!

