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BANRISUL I

luta em defesa do banco público. O
objetivo é sensibilizar a população
gaúcha para a importância do Banrisul para o Estado e buscar seu
apoio à não privatização do banco.
O diretor Carlos José Marcos representou o SEEB-PF no encontro.

BANRISUL II

Abaixo-assinado vai buscar a anulação
da venda de ações
Uma proposta aprovada na
Assembleia Nacional é a coleta de
70 mil assinaturas em um abaixo-assinado. O objetivo é apresentar
um projeto de lei de iniciativa popular (Plip) que vai propor a anulação
da venda de ações pretendida pelo

governo de José Sartori. Vários
deputados estaduais estiveram presentes no encontro. Isto reforça o
desenvolvimento de ações conjuntas com a Assembleia Legislativa e
sua Frente Parlamentar em Defesa
do Banrisul Público.

GOVERNO FEDERAL

Com a MP 795, Michel Temer
extingue a política de conteúdo local
Um ataque direto à indústria do país e aos empregos dos brasileiros
Mas, o absurdo não para
No Curtas e Novas nº 3297,
denunciamos mais uma medida en- aí. A mesma MP extingue a polítreguista tomada pelo governo cor- tica de conteúdo local. Tal política
rupto e golpista de Michel Temer. É exige que parte considerável dos
a Medida Provisória 795. Com tal equipamentos, materiais e plataforMP, o vendilhão da pátria quer isen- mas utilizados por essas empresas
tar as petroleiras estrangeiras em sejam fabricados no Brasil. Isto ganada menos de R$ 1 trilhão em im- rante que a indústria brasileira seja
postos até o ano 2040. A MP 795 já dinamizada e, por consequência, a
foi aprovada em uma comissão da criação de empregos e de tecnologia no nosso país.
Câmara dos Deputados.
DE OLHO NA MÍDIA

Nenhuma crítica se vê à MP 795, mais
uma medida entreguista de Temer
É gente patriota “até debaixo d’água”. Esta é a impressão que
ﬁca aos menos desavisados que
recebem informações da mídia hegemônica diariamente. Porém, a
realidade não é bem esta. A grande mídia nunca teve qualquer compromisso com as necessidades do
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3601-2785 ou 3601-2786

BANRISUL III

Assembleia massiva consolidou a luta
em defesa do banco público
No sábado, 11, foi realizada, na sede da Fetraﬁ-RS em Porto
Alegre, a Assembleia Nacional dos
Banrisulenses. Mais de 200 funcionários e funcionárias do Banrisul
participaram do encontro. Eles discutiram estratégias para fortalecer a
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povo brasileiro; historicamente, tem
tomado posição contrária aos interesses da nossa nação.
E a postura não é diferente agora. Não vemos, nos órgãos
dessa mídia, uma mínima crítica
que seja à vergonhosamente entreguista MP 795 de Michel Temer.

Assédio moral em
Lagoa Vermelha
Foi mais uma reunião de
praxe. Dessas que a diretoria do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região costuma fazer,
quando surgem reclamações e
denúncias de bancárias e bancários relacionadas a problemas em
uma determinada dependência.
Na quinta-feira, 09, diretores do SEEB-PF foram até a
agência do Banrisul de Lagoa
Vermelha conversar com a administração. O objetivo, como foi
ressaltado ao gerente geral, era
ajudar na resolução dos problemas, buscando assim um clima de
trabalho tranquilo para todos.
BANRISUL IV

Há uma “caça às
bruxas” em LV?
Ao expor os problemas, os
diretores do Sindicato pediram ao
administrador que não houvesse
retaliações por conta das denúncias. E o mesmo se comprometeu
a corrigir alguns desvios que porventura estivessem ocorrendo.
Porém, mal os diretores
“viraram as costas”, no ﬁnal do expediente do mesmo dia o gerente
chamou uma reunião com o conjunto dos funcionários da agência.
Ele queria saber quem tinha feito as
reclamações e denúncias ao Sindicato. Será que seu objetivo é o
de premiar o(a) denunciante, como
o que alega ao publicar ranking de
cumprimento de metas, ou ele só
quer fazer uma “caça às bruxas?
PIADINHA
Dois canibais estavam almoçando, quando um comenta:
— Cara, não aguento mais minha
sogra!
O outro responde:
— Então come só a batatinha.

