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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO DO BRASIL

30º Conecef começa hoje, em São Paulo
O 30º Congresso Nacional
dos Funcionários da Caixa
Econômica Federal (Conecef)
começa hoje, em São Paulo, e
termina no domingo, 08/06. Os
participantes vão dividir-se em quatro
grupos para a discussão dos temas:
Grupo 1 - Saúde do trabalhador e
condições de trabalho/Saúde Caixa;

Grupo 2 - Funcef/aposentados;
Grupo 3 - Segurança bancária/
condições de funcionamento das
agências/terceirização/carreira;
Grupo 4 - Papel social da Caixa/
contratação/isonomia/Sipon/jornada.
A colega Iloci Sílvia Doebber,
diretora do SEEB-PF, representa a
entidade no evento.

AGRICULTURA - I

Presença de abelhas aumenta a
produtividade das lavouras, diz biólogo
O biólogo Jansen Brito, da
Associação de Proteção às Abelhas e
ao Meio Ambiente (Aspama) está
propondo que todo pequeno agricultor
tenha abelhas em sua propriedade.
“Em propriedades com a presença de
abelhas, a produtividade dos alimentos
dá um salto significativo”, afirmou
Brito, em palestra recente, proferida
em Campina Grande, Paraíba.
Acessando
o
sítio
www.ecodebate.com.br, data de 27/
05/2014, você pode ler mais sobre a

palestra do biólogo Jansen Brito.
Na palestra, Brito ainda citou
a declaração, atribuída a Albert
Einstein, que demonstra a
importância capital que as abelhas
têm para a humanidade:
“Se
as
abelhas
desaparecerem da face da Terra, a
humanidade terá apenas mais quatro
anos de existência. Sem abelhas não
há polinização, não há reprodução da
flora, sem flora não há animais, sem
animais, não haverá raça humana.”

AGRICULTURA - II

TJ-RS libera a comercialização de
agrotóxicos proibidos em outros países
Como na matéria acima, já no
Curtas e Novas nº 2976 havíamos
enfatizado a importância das abelhas
para a produção de alimentos. No
mesmo C&N, informamos que os
agrotóxicos podem estar causando a
diminuição continuada da população
de abelhas.
Diante disso, só podemos
qualificar de absurda a medida tomada
pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul, de liberar a comercialização de
agrotóxicos proibidos em seus países
de origem. Com a medida, o TJ-RS
torna inócua a lei aprovada no Estado
que aplica essa proibição.
A partir disso, está liberada a
venda do Paraquat, que havia sido
indeferida pela Fundação Estadual de

Proteção Ambiental Meio Ambiente
(Fepam), em 2012. Em nota, a Fepam
afirma que o Paraquat é extremamente
tóxico, de “Classe Toxicológica I e
apresenta alta toxicidade e alta persistência, causando falência aguda de órgãos, e fibrose pulmonar”.
A Fepam informa ainda que,
somente no nosso Estado, “nos anos
de 2005 a 2011 houve 167
intoxicações por paraquat, sendo que,
destes, 35 resultaram em óbito”,
agrotóxico que foi “proibido na Europa
há cinco anos”. A Fepam recorreu da
decisão do TJ.
A íntegra da nota da Fepam
pode ser lida no sítio http://
rsurgente.wordpress.com, data de
23/05/2014.

Congresso Nacional
começa hoje, em SP
O 25º Congresso Nacional dos
Funcionários do Banco do Brasil
começa nesta sexta-feira, em São
Paulo, e se estende até o domingo,
08. Quatro eixos de discussão vão
balizar os debates dos trabalhadores:
1- Remuneração e condições de
trabalho;
2- Saúde e Previdência;
3- Organização do movimento;
4- Banco do Brasil e o Sistema
Financeiro Nacional.
BANRISUL

Sobre o Plano de
Carreira
Comissão Paritária esteve reunida
na quarta-feira, 04/06
Na quarta-feira, 04, a
Comissão Tripartite sobre Plano de
Carreira Do Banrisul realizou mais
uma reunião. Nela, foram discutidos
o calendário para a finalização do
plano,
o quadro básico e a
metodologia de avaliação. Os
representantes do banco alegaram
que o calendário sofrerá a influência
de fatores externos, tais como o
término da reestruturação da
Fundação, a legislação eleitoral e os
custos da implantação do plano. Eles
apresentaram ainda os dados sobre
a situação dos funcionários do plano
atual que haviam sido solicitados pelo
movimento sindical na reunião anterior.
Quanto à avaliação, o banco
propôs a criação de um forum específico
para discutir e definir a nova metodologia,
com o prazo de 90 dias para a
conclusão dos trabalhos. A página do
SEEB-PF na Internet disponibiliza
matéria completa sobre a reunião.
PIADINHA
Num dia de chuva, com raios e
trovões, qual o lugar mais seguro para
se abrigar?
Perto da sogra, porque não há raio que
a parta.

