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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Todos à assembleia, amanhã, às 18 horas
A contraproposta apresentada
pela Fenaban na semana passada foi
rejeitada pelo Comando Nacional dos
Bancários. A partir daí, o Comando
convocou os sindicatos de todo o país
a realizarem assembleias no dia 12.
As assembleias têm orientação de
também rejeitarem a contraproposta
e aprovarem o início da greve da
categoria para o dia 19.
A campanha deste ano corre
como as anteriores. Apesar de

estarem sentados em uma montanha
de lucros, os banqueiros estão a
derramar lágrimas afirmando que não
podem atender às reivindicações da
categoria. Como já afirmado no C&N
anterior, nada há de exagero na pauta
de reivindicações da categoria e a
Fenaban pode atendê-la, sim.
Por isso, todos à assembleia
de amanhã, às 18 horas; mobilização
e greve é a resposta que devemos
dar aos banqueiros.

SÍRIA

À espera do humanitarismo dos EUA
As notícias mostram que
Barack Obama, atual presidente dos
Estados Unidos, está convicto em
ordenar mais um ataque militar
“humanitário” a outro país; à Síria,
desta vez. E, para que a categoria
possa entender um pouco mais de
que consiste tal humanitarismo, o

diretor da Secretaria de Coordenação
Geral do SEEB-Passo Fundo e
Região, Setembrino Dal Bosco,
Mestre em História pela Universidade
de Passo Fundo, resolveu fazer uma
pesquisa. O artigo “Ataque militar
‘humanitário’? Como cara-pálida?’’ é
resultado dessa pesquisa.

ESTADOS UNIDOS

“Ataque militar ‘humanitário’? Como
cara-pálida?”, por Setembrino Dal Bosco
Neste C&N, trazemos alguns
excertos do artigo Ataque militar
humanitário? Como cara-pálida? do
diretor Setembrino Dal Bosco, que
inicia assim:
‘Fizemos uma rápida pesquisa,
em fontes precárias, sobretudo do site
Wikipédia, delimitando o espaço
temporal-geográfico, sobre as
intervenções militares ‘humanitárias’
comandadas pelos EUA”.
A seguir, o autor relaciona
todas as intervenções militares
“humanitárias” perpetradas pelos EUA
desde 1950 até 2011, com a estimativa
de vítimas fatais provocadas por elas.
Conforme Dal Bosco, mesmo que não
tenha conseguido “dados sobre o
número de vítimas da máquina de
guerra estadunidense em muitos dos
países agredidos”, o resultado da
pesquisa é ”alarmante”:
“No total foram 34 nações

invadidas, algumas mais de uma vez,
em 68 anos. Neste período, de acordo
com dados à disposição, carecendo
de fontes positivas, entre dez milhões
e quinze milhões de pessoas foram
assassinadas, a grande maioria civis.
Média, considerando as divergências
entre pesquisadores, de 147.000 a
221.000 por ano”.
“Todos
os
presidentes
estadunidenses e seus lacaios
internacionais que ordenaram estes
crimes deveriam ter sido julgados e
condenados pelo Tribunal Penal
Internacional de Haia por crimes contra
a humanidade”, conclui Dal Bosco.
Vale a pena ler a íntegra do
artigo de Dal Bosco para termos uma
noção da dimensão dos crimes que
vêm sendo perpetrados em nome do
humanitarismo. Para lê-lo, acesse a
página do SEEB-PF na Internet, seção
Notícias.

JORNADA DE TRABALHO

Uso de celular fora
da jornada
Trabalhadora garantiu horas extras
O TST(Tribunal Superior do
Trabalho) condenou a empresa Tecon
Salvador a pagar horas extras a uma
trabalhadora pelo uso do celular fora
da jornada de trabalho. O relator do
processo, ministro José Roberto
Freire Pimenta, esclareceu que o uso
do celular não configura, por si só, o
sobreaviso. Para tanto, é preciso que
fique comprovado que o trabalhador
estava à disposição do empregador,
como no caso em questão, frisou ele.
Conforme o relator, o Tribunal
Regional da 5ª Região, Bahia, anotou
claramente que a empregada "era
contatada por meio de telefone celular
em sua residência com certa
frequência, podendo, inclusive, ter que
se deslocar para prestar serviço na
empresa no período noturno".
PIADINHA
Uma professora de Religião estava
discutindo os dez mandamentos com
seus pupilos de 5 e 6 anos. Depois de
explicar o mandamento de 'honrar pai
e mãe', perguntou:
- Tem algum mandamento que nos
ensine como tratar os nossos irmãos e
irmãs?
Um menino, o mais velho de sua família,
respondeu:
- Não matarás.
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