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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
empresa a suspensão das medidas
prejudiciais aos trabalhadores e à
população em geral.
Diante da ameaça de privatização da empresa, total ou fatiada,
será este o caminho do funcionalismo da CEF: a luta. Em Passo
Fundo, a atividade aconteceu na
agência central da Caixa. O Sindicato distribuiu material aos clientes
e usuários em defesa da Caixa.

ESTADOS UNIDOS I

Neonazistas assassinaram
uma ativista de esquerda
Um cenário surreal foi armado na pacata cidade universitária de
Charlottesville, localizada no Estado
de Virgínia, Estados Unidos, na noite de sexta-feira [11]. E, lamentavelmente, prosseguiu no sábado, com
o assassinato da ativista dos direitos
civis Heather Heyer, de 32 anos.
Centenas de homens e mulheres carregando tochas, fazendo saudações nazistas e gritando
palavras de ordem contra negros,
imigrantes, homossexuais e judeus
desﬁlaram e destilaram seu ódio
contra as minorias secularmente

oprimidas.
A cidade, de pouco mais de
50 mil habitantes, próxima a Washington, foi escolhida como palco
das insanidades. Convocada sob
o slogan “unir a direita”, a marcha
contou com vários líderes de grupos neonazistas que carregavam
tochas e símbolos da Klu Klux Klan.
E, pasmem, o presidente estadunidense Donald Trump apoiou!
No momento em que foi assassinada, Heather Heyer, cantava
junto aos manifestantes “Vidas Negras Importam”.

ESTADOS UNIDOS II

Companheira Heather Heyer: presente!
A tragédia de Charlottesvile causou comoção nos EUA e em
boa parte do mundo. Partidos políticos de esquerda, sindicatos, celebridades artísticas e personalidades
políticas, organizações de direitos
humanos e de luta contra o racismo
e a xenofobia se manifestaram contra os neonazistas da Virgínia.
As lições históricas ensinam que somente com a ampla
unidade da Classe Trabalhadora
e mobilizações nas ruas pode-se
evitar a ascenção da ideologia nazi-fascista. E a luta recém começou.
As causas que permitem a extrema
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Sobre o Dia Nacional de Luta de 15/08
A defesa da Caixa Econômica Federal 100% pública foi o grande mote das manifestações realizadas em todo o país na terça-feira,
15. O Dia Nacional de Luta também
cobrou o respeito aos funcionários
e valorização, ﬁm da precarização,
mais contratações, não fechamento de agências e a revogação da
RH 037. O movimento sindical e
associativo cobrou da direção da

Nº 3278

direita sair dos porões da marginalidade estão presentes e tendem a
se aprofundar.
Ao invés de minuto de silêncio, dedicaremos a Heather nossa
vida inteira na luta combatendo a
ideologia de seus assassinos. Ela
não será esquecida. Deu a sua vida
pela causa do igualitarismo e da luta
contra o racismo. A melhor maneira
de a honrarmos é manter essa luta
e intensiﬁcarmos a batalha por um
mundo livre do racismo, da xenofobia, do machismo, da homofobia, da
opressão e da exploração. Companheira Heather Heyer: presente!

Festa dos Bancários
acontece no dia 25
A Festa dos Bancários
[as], em comemoração ao Dia do
Bancário, será realizada no dia 25
de agosto na sede da Apcef. No
cardápio, churrasco com a equipe
Cipriani, cerveja a preço acessível e música. Os ingressos, a R$
25,00 cada, em número limitado,
já estão sendo vendidos. Agende-se e garanta o seu.
REFORMA TRABALHISTA

Fetraﬁ-RS
promoveu debate
Aprovada a “Reforma” Trabalhista, a Fetraﬁ/RS organizou,
no dia de ontem, um debate sobre
o tema com as representações
dos Sindicatos ﬁliados, aberto à/
aoss advogadas/os das entidades.
O assessor jurídico da Fetraﬁ-RS,
Milton Fagundes, apresentou um
painel sobre as mudanças aprovadas na “Reforma” Trabalhista e
seus impactos, altamente negativos, na atuação dos sindicatos.
As mudanças entram em vigor no
dia 10 de novembro próximo.
Os Diretores Julio Montenegro e Nelson Fazenda representaram o SEEB-Passo Fundo
na atividade.
PIADINHA
Fui em uma concessionária e logo
que entrei o vendedor me abordou.
- Boa tarde! Posso ajudar o senhor?
Gostou de algum veículo?
- Boa tarde. Gostei sim dessa Hilux.
- Bom, estamos com uma mega
promoção. Você levando esta Hilux
pagamos as 3 primeira parcelas.
- Sério?
- Sério.
- Vou levar então.
- Em quantas parcelas?
- Três!

