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REFORMA DA PREVIDÊNCIA
a Reforma da Previdência. “Se botar para votar, o Brasil vai parar”, é
o mote da mobilização permanente tirada pelas centrais, apontando
para uma grande greve nacional a
acontecer a qualquer momento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Vitória: item que propunha a abertura do
capital foi excluído do texto do estatuto
Na quinta-feira, 07/11, foi
realizada uma reunião do Conselho de Administração da Caixa
Econômica Federal. Constava da
pauta da reunião a proposta de
abertura do capital da Caixa, transformando a empresa, de 100% pública, em S/A. O item que continha
a proposta acabou sendo excluído
do texto ﬁnal do estatuto, que deve
ir, agora, à aprovação de órgãos

reguladores.
Para Rita Serrano, representante dos funcionários da CEF
no Conselho, a vitória nesse embate dá uma medida da relevância
da eleição de representantes dos
trabalhadores para os conselhos
das empresas públicas. “Mesmo
em minoria, é possível promover o
debate e inﬂuenciar nas decisões”,
disse Rita.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Rita Serrano diz que a mobilização foi
determinante para a vitória
Rita Serrano destacou ainda que a mobilização de vários setores foi determinante para a vitória.
Para ela, a união dos esforços dos
funcionários, entidades associativas e sindicais, de parlamentares e
movimentos sociais, além da posição da diretoria da CEF, contrária à
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3601-2785 ou 3601-2786

DE OLHO NA MÍDIA

Centrais sindicais mantêm mobilização
Em reunião realizada no dia
08/12, as principais centrais sindicais brasileiras, CUT, CSP-Conlutas, Força Sindical, CTB, UGT,
Nova Central, Intersindical e CGTB
decretaram estado de greve contra
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transformação da empresa em S/A,
garantiram o êxito da luta contra a
abertura do capital. Foi “uma grande conquista e ela só vem comprovar como é necessário acreditar na
luta e ampliar nossa união em defesa da Caixa pública e seus trabalhadores”, asseverou Rita.

PETRÓLEO

Vendilhões da pátria, 208 deputados
votaram a favor da Medida Provisória 795
Com essa MP, petroleiras estrangeiras serão agraciadas com
isenção de impostos no montante de R$ 1 trilhão até 2040
A Câmara dos Deputa- geiras no montante de R$ 1 trilhão
dos aprovou, na noite de 29/11, o até 2040. Votaram contra a MP 184
texto-base da Medida Provisória deputados. Serão cerca de R$ 50
795/2017. É mais uma proposta bilhões por ano que deixarão de ennefasta apresentada pelo governo trar nos cofres do governo federal.
A proposta do governo encorrupto de Michel Temer. Vendilhões da pátria, 208 deputados treguista de Michel Temer vai ser
apoiaram a concessão de isenção votada no Senado Federal nesta
de impostos a petroleiras estran- terça-feira, 12/12.

A ordem é dividir
para dominar
O governo golpista e corrupto de Michel Temer está fazendo
de tudo para aprovar a tal Refoma
da Previdência o mais rápido possível. Para isso, conta com total
apoio da mídia hegemônica. Essa
mídia veicula uma milionária campanha de propaganda, mentirosa,
para convencer o povo brasileiro de
que a reforma vem em seu benefício. Mas veicula também notícias
bem ao gosto de Temer.
“Em meio à ofensiva pela
Previdência, governo libera R$
500 milhões para centrais sindicais”, alardeavam as manchetes na
quinta-feira da semana passada.
Jogada sórdida, que tenta iludir e
desmobilizar os trabalhadores; dividi-los, para que sejam dominados
com mais facilidade.
SINDICATO

Escola Bom Pastor
ﬁrmou convênio
O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região ﬁrmou
convênio com a Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental
Bom Pastor. O convênio garante, a
bancárias e bancários associados à
entidade, os seguintes descontos:
- 10% nas mensalidades do berçário e da educação infantil;
- 15% nas mensalidades do ensino
fundamental.
Os telefones para contato são: 3312-7626; 3632-4090 e
99107-2053. O e-mail é: contato@
escolabompastorpf.com.br.
PIADINHA
No restaurante, o cliente chama o
garçom:
— Tem uma mosca no meu prato!
— É o desenho do prato, senhor.
— Mas está se mexendo!
— É que é um desenho animado.

