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MOVIMENTOS SOCIAIS - I

LEI DAS FILAS

Sindicato participou da 85ª Caravana
da Anistia do Ministério da Justiça
Na sexta-feira, 13, os diretores
do SEEB-PF, Júlio Montenegro e
Nelson Fazenda, estiveram na cidade
de Ronda Alta participando da 85ª
Caravana da Anistia do Ministério da
Justiça (MJ). Nessa edição da
caravana, a Comissão da Anistia do
MJ analisou os pedidos de anistia
política (sem reparação econômica)
feitos pelo padre Arnildo Fritzen e por
seis integrantes do acampamento da
Encruzilhada Natalino nos anos de
1980 a 1983.

Conforme jornal publicado pela
Comissão de Direitos Humanos de
Passo Fundo (CDHPF), a Comissão
da Anistia foi instalada pelo Ministério
da Justiça em agosto de 2001 com a
função de “analisar os pedidos de
concessão de anistia política
solicitados por pessoas que foram
perseguidas ou impedidas de exercer
atividades
econômicas,
por
motivação exclusivamente política, no
período entre 18 de setembro de 1946
e 5 de outubro de 1988”.

MOVIMENTOS SOCIAIS - II

Trabalhadores sem terra protagonizaram
luta épica na Encruzilhada Natalino
Cerca de 800 pessoas
participaram da 85ª Caravana da
Anistia que foi realizada no Salão
Paroquial de Ronda Alta. Antes do
julgamento dos pedidos de anistia,
dezenas de estudantes fizeram uma
encenação do confronto entre
trabalhadores rurais sem terra e o
Exército Brasileiro ocorrido em agosto
de 1981.
Naquele ano, em plena
ditadura civil-militar, a Encruzilhada
Natalino foi decretada “área de
segurança nacional” e o chamado
Coronel Curió foi enviado para
comandar as tropas que tinham a
missão de acabar com o
acampamento obrigando os

trabalhadores a aceitarem terras na
Bahia, Mato Grosso, Acre e Roraima.
Não conseguiu.
Graças à resistência heróica
dos acampados - eles viveram 30 dias
sob a vigilância incessante dos
militares, em um verdadeiro “campo
de concentração”, como definiu o
padre Arnildo Fritzen -, e do apoio dos
movimentos sociais urbanos e de
setores da Igreja Católica, o “Coronel
Curió” teve que se retirar, derrotado.
Dois anos mais tarde, a luta
épica dos trabalhadores sem terra foi
coroada com o êxito merecido: as
famílias acampadas na Encruzilhada
Natalino eram definitivamente
assentadas na região.

MOVIMENTOS SOCIAIS - III

Luta na Encruzilhada Natalino contribuiu
decisivamente para a criação do MST
“O maior e mais importante movimento social do mundo” (Noam Chomsky)
A épica luta das cerca de 600
famílias que acamparam na
Encruzilhada Natalino foi uma das
que impulsionaram de forma decisiva
a criação do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, o
MST, em 1984.

Após anos de luta pela
reforma agrária, os trabalhadores
rurais sem terra decidiram unir
esforços e criar um movimento que
os guiaria não só na continuidade
dessa luta como também no apoio
aos assentamentos conquistados.

Em PE, Procon
interditou agência
Dez agências foram interditadas neste
ano, em Jaboatão dos Guararapes
Na cidade de Jaboatão dos
Guararapes (PE), o Procon interditou
mais uma agência bancária, a décima
desde o final do mês de março, devido
ao desrespeito à Lei das Filas. A lei
municipal estabelece um tempo máximo
de 15 minutos para o atendimento nos
bancos. Porém, na maioria das
agências fiscalizadas pelo Procon, os
clientes tinham que esperar mais de
uma hora para serem atendidos.
O Itaú é o campeão no
desrespeito à Lei das Filas. Das dez
interdições impostas pelo Procon, seis
recaíram sobre agências do Itaú, sendo
que duas agências já foram interditadas
pela segunda vez.
BANRISUL

Sobre a reunião de
delegad(a)os sindicais
Na sexta-feira, 13, foi realizada,
em Porto Alegre, uma reunião da(o)s
delegada(o)s sindicais do Banrisul. Pela
manhã, os delegados participaram de
painéis e debates sobre a conjuntura
econômica e política. À tarde, a
discussão enfocou a Campanha
Nacional dos Bancários e a organização
do
Encontro
Nacional
dos
Banrisulenses que será realizado no dia
19 de julho, em Porto Alegre. Outro tema
debatido foi o Plano de Carreira. Para
a(o)s delegada(o)s sindicais, o PC será,
novamente, um dos pontos principais da
campanha nacional/2014.
A delegada sindical Gabriela
Lamaison e o diretor Gustavo Marques
participaram da reunião em Porto Alegre.
PIADINHA
O vesgo estava andando, quando ia
atravessar a rua, tromba com um
bêbado. O vesgo, furioso, reclama:
— Você não olha por onde anda?
E o bêbado:
— É você que não anda por onde olha!

