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CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SINDICATO

Conferência Estadual
começa amanhã

O resultado da eleição para
Delegada(o)s Sindicais
Na eleição para Delegada(o)s
Sindicais da Caixa Econômica Federal,
realizada nos dias 27 e 28 de maio,
foram eleita(o)s a(o)s seguintes
colegas:
Veridiana Cunha Fornari - Ag Passo
Fundo;
Margarida Aparecida Kauer Orihuela -

GIDUR;
Sybill Clarissa de Andrades Clamer Ag Sananduva;
Rodrigo Alex Beloni - Ag Planalto
Gaúcho.
O
mandato
da(o)s
Delegada(o)s Sindicais inicia no dia 1º
de junho e se estende até 31/05/2015.

AGRICULTURA - I

AGRICULTURA - III

No sábado, 24/05, foi realizada a
Jornada Mundial contra a Monsanto
No dia 24 de maio, foi realizada,
em mais de 200 cidades de 49 países,
a Jornada Mundial contra a Monsanto.
Malvinas Argentinas, cidade da
província de Córdoba, Argentina,
chamou a atenção. Nessa cidade,
dezenas de ativistas estão
acampados, há oito meses, nos
portões da fábrica de tratamento de
sementes transgênicas que a
Monsanto quer instalar nessa cidade.
Os ativistas e a maioria da
população rechaçam a fábrica por
conta dos graves problemas à saúde

Produção ecológica
é a alternativa

gerados pela fumigação de
agrotóxicos nas lavouras do entorno da
cidade. Há poucos dias, foi revelado
um estudo que apontou a presença dos
agroquímicos Aldrin, Dieldrin, DDT y
Beta HCH no sangue de 70% das
pessoas vizinhas às lavouras.
A Jornada não se limitou aos
protestos contra a Monsanto. Os
manifestantes repudiaram também o
atual modelo agroindustrial, baseado
em agroquímicos e sementes
transgênicas,
por
este
ser
extremamente prejudicial ao planeta.

AGRICULTURA - II

Agrotóxicos podem estar causando o
sumiço de abelhas, diz biólogo
Para o biólogo Jansen Brito, da
Associação Brasileira de Proteção às Abelhas
e ao Meio Ambiente (Aspama), os agrotóxicos
podem estar causando o sumiço de abelhas.
“O uso indiscriminado de agrotóxicos,
herbicidas e fungicidas, o desmatamento, a
poluição, as queimadas e a substituição de
florestas nativas por áreas de monoculturas”
são as possíveis causas da diminuição
continuada da população de abelhas, afirma
Jansen Brito. O biólogo alerta para o fato de
que “dois terços da alimentação humana
dependem da polinização desses insetos para
serem produzidos”.
Na próxima semana, retomaremos o
tema da importância das abelhas para a
produção de alimentos.

Neste sábado, a partir das 9 da
manhã, bancários e bancárias do Rio
Grande do Sul realizam, em Porto
Alegre, sua Conferência Estadual. Na
pauta, a Campanha Nacional/2014. O
evento estende-se até o domingo à
tarde e o Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região estará
representado por 21 delegad(a)os.

As matérias ao lado, sobre os
efeitos danosos dos agrotóxicos na
nossa saúde e no meio ambiente,
impõem a necessidade urgente de
buscarmos uma alternativa ao atual
modelo de agricultura. E a alternativa já
existe: é a produção ecológica de
alimentos, que devemos apoiar. Aos
sábados, das 6h às 12h, na Praça da
Mãe, a Feira Ecológica oferece
alimentos produzidos sem agrotóxicos.
PIADINHA
O pai e o filho estão se preparando
para pescar juntos, e o pai pergunta:
— Filho, está pronto para a diversão?
O filho responde:
— Estou, mas a gente não ia pescar
antes?

http://manifestorapadura.wordpress.com - 26/09/2012

