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Senadores picaretas têm pressa em
roubar nossos direitos
A tropa de choque do governo, com o presidente do Senado Eunício Oliveira e o senador
Romero Jucá [PMDB] à frente, estão fazendo de tudo para garantir
os votos necessários à aprovação
do projeto. Aﬁnal, a Reforma Trabalhista é uma das poucas razões
para que banqueiros, latifundiários e os grandes empresários ainda mantenham apoio ao governo
Temer.

REFORMA TRABALHISTA II

Cegos, surdos e vendidos
Pesquisa realizada pelo
site do próprio Senado Federal
demonstrou o repúdio total à reforma Trabalhista. De um total de
176.000 votantes, 94% disseram
não ao PLC 38/2017. Porém, parece que nada sensibiliza os senadores comprometidos com seus
verdadeiros chefes: banqueiros,
grandes empresários e latifundiá-

rios. Eles estão cegos, surdos e
vendidos.
O corrupto governo Temer
e os não menos corruptos do Congresso Nacional decididamente
não se dispõem a ouvir o povo e
só deixarão o covil a fórceps. O
único caminho que a Classe Trabalhadora tem a trilhar é o da organização, mobilização e da luta.

MOVIMENTO SINDICAL

Só a luta muda a vida
Há meses, os trabalhadores [as] brasileiros vêm resistindo
às tentativas de acabarem com
nossos direitos, sejam trabalhistas ou previdenciários. Constatamos isto quando resgatamos
as recentes mobilizações. Dias
de lutas como o 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, que, no
Brasil, contribuiu para impulsionar
o dia 15 de março e a própria Greve Geral de 28 de abril, a maior já
vista até então em nossa história.
Tivemos também a Ocupação de Brasília, com mais de cem
mil trabalhadores, e o último dia
30 de junho, que só não foi maior
devido à capitulação de parte das
centrais sindicais, sobretudo UGT
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REFORMA TRABALHISTA I

O plenário do Senado aprovou requerimento com pedido de
urgência para tramitação da Reforma Trabalhista [PLC 38/2017].
Graças a esta sacanagem a previsão é que o maldito projeto seja
votado na terça, 11 de julho.
O governo corrupto de Michel Temer tem pressa em aprovar
a Reforma Trabalhista antes do recesso parlamentar que inicia dia 18
de julho.

Nº 3264

e FS, que optaram por negociar
nossos direitos com o governo
corrupto.
Todas estas mobilizações
têm mostrado que os trabalhadores [as] brasileiros estão dispostos a lutar. Estão conscientes de
que só a luta muda a vida. Podemos derrotar as reformas e botar
pra fora Temer e todos os corruptos do Congresso Nacional com
nossas próprias mãos. Elas são
as palavras de Maiakovsky, na
prática:
“Por enquanto, há escória de sobra.
O tempo é escasso, mãos à obra.
Primeiro, é preciso transformar a
vida, para cantá-la em seguida”.

Estamos de olho
Os empregados do Bradesco demonstram preocupação
diante do fato de que o banco
começou a alterar os nomes de
diversas funções, em diversos setores. Segundo o banco, a diretoria resolveu ajustar os nomes das
funções para se equiparar com o
mercado e não haverá redução
nos salários. O fato de o Bradesco deﬂagrar o processo sem qualquer aviso só aumenta a apreensão nos bancários [as].
O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região orienta
aos empregados do Bradesco que
ﬁquem atentos. A entidade está à
disposição dos trabalhadores que
porventura venham a se sentir
prejudicados com as alterações.
Estamos de olho.
SINDICATO

Convênio sofreu
alterações
O convênio com a psicóloga Luciara Fernandes dos Reis,
sofreu algumas mudanças. Aproﬁssional está atendendo em novo
endereço: Rua Teixeira Soares,
nº 1075, Condomínio Tamandaré,
sala 404. O contato pode ser feito pelos telefones (54)99959-0749
e (54)3314-7220 ou pelo e-mail
luciarareis.psico@gmail.com e o
convênio garante um desconto de
20% nos atendimentos.
PIADINHA
Uma mulher pessimista vai ao
posto de saúde, é atendida e pergunta para o médico:
- Doutor, quanto tempo eu tenho?
O medico responde:
- Você tem pouco tempo.
- Então quer dizer que eu vou
morrer logo?
- Não, é que tem outras pessoas
pra mim atender.

