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Acordos Coletivos da Fenaban, do BB
e da CEF já podem ser consultados
Os
acordos
coletivos
assinados com as diretorias do
Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal e com a Fenaban,
válidos de 01/09/2012 a 31/08/2013,
já estão disponíveis. Bancárias e
bancários podem ler a íntegra dos
documentos e se inteirar de seus
direitos. Para tanto basta acessar a
página do SEEB-Passo Fundo e
Região
na
Internet,
www.bancariospassofundo.org.br,
seção documentos e boletins.
Os acordos, é sempre bom
lembrar, são resultado de um esforço
coletivo dos trabalhadores bancários

empreendido durante décadas de lutas
em prol de melhores condições de
trabalho, melhores salários e mais
benefícios.
São resultado da
capacidade já histórica demonstrada por
nossa categoria de, atuando de forma
solidária, juntar forças e se organizar,
na busca de objetivos comuns.
Desta forma, o zelo pelo
cumprimento do disposto nos
acordos pela dependência onde
trabalha, é tarefa de cada bancária,
cada bancário.
Em caso de
irregularidade, denúncia ao Sindicato;
a entidade vai cobrar do banco a
observação do que foi acordado.
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BANCO DO BRASIL

Compensação dos
dias de greve
Contraf cobra mudança de norma
baixada pelo banco
A Norma Interna nº 361,
lançada pela diretoria do Banco do
Brasil, que trata da compensação dos
dias parados na greve da categoria
bancária deste ano, contraria o
disposto no acordo coletivo aditivo
assinado pela citada diretoria. Por
isso, a Contraf-CUT enviou carta ao
BB cobrando a mudança da norma,
para que ela se adeque ao acordo
coletivo. Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria a
respeito e também a íntegra da carta.
ALIMENTAÇÃO - II

Amanhã, às 6 horas,
Milho transgênico aumentou em até três tem a Feira Ecológica
ALIMENTAÇÃO - I

vezes a incidência de câncer em ratos
Um estudo feito com 200 ratos,
coordenado pelo pesquisador francês
Gilles-Eric Seralini, analisou os efeitos
da alimentação desses animais com
milho transgênico. Os ratos foram
alimentados com três tipos de milho:
o OGM NK603, milho OGM NK603
tratado com o herbicida Roundup e
milho não alterado geneticamente, mas
também tratado com Roundup. O

resultado foi considerado alarmante
pelos cientistas: os ratos alimentados
com transgênico morreram mais cedo
e neles a incidência de câncer foi até
três vezes maior que nos alimentados
com milho convencional.
Para ler mais, acesse o sítio do
jornalista Luiz Carlos Azenha,
www.viomundo.com.br,
seção
falatorio, com data de 20/09/12.

DE OLHO NA MÍDIA

Divulgação dos resultados do estudo
foi quase inexistente, por quê?
É possível que você nem seja
sabedor do estudo citado na matéria
acima. Pudera. Os resultados de tal
estudo tiveram divulgação quase nula
pelos órgãos de mídia hegemônicos.
Desde seu lançamento, em
meados da década de 1990, existe a
dúvida quanto à qualidade dos
alimentos transgênicos. Assim, é
forçoso perguntar. Por que o estudo
e seus resultados não tiveram a
devida divulgação por essa mídia?

A qualidade dos alimentos que
ingerimos tem implicação direta na
nossa saúde e, consequentemente,
na nossa qualidade de vida, atual e
futura. Por isso, se faz pertinente uma
outra pergunta. Por que informações
de grande importância quanto ao tipo
de alimento que vem a nossa mesa
seguem nos sendo sonegadas e o
necessário debate sobre a qualidade
dos alimentos que consumimos
continua praticamente inexistindo?

Se como apontado na matéria
ao lado, persistem sérias dúvidas
quanto à qualidade e aos efeitos sobre
nossa saúde, dos alimentos
produzidos com agrotóxicos e através
da transgenia, a opção é a
agroecologia. E os passofundenses
têm o privilégio de contar com uma
Feira Ecológica. Todos os sábados, a
partir das 6 horas da manhã,
agricultores agroecológicos da região
nos ofertam alimentos produzidos sem
agrotóxicos e sem transgenia, com a
qualidade que necessitamos, e
merecemos. Apareça lá. Verifique você
mesmo que o sabor do tomate, da
maçã, da banana, etc, é outro...muito
melhor. Na verdade, você vai voltar a
sentir o sabor verdadeiro dos alimentos.
PIADINHA
Pai, posso fazer uma pergunta?
— É lógico, meu filho. O que você quer
saber?
— O que é estar bêbado?
— Olha meu filho, é simples. Estar
bêbado é como se, por exemplo, em
vez destas duas cadeiras, eu
estivesse vendo quatro.
— Mas pai, aí só tem uma cadeira.

