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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

O Fator Previdenciário estará em debate Carreira profissional:
greve inicia dia 28
amanhã, às 19 horas, no Sindicato
Plenária contará com a presença do deputado federal Pepe Vargas (PTRS), relator do projeto que propõe a extinção do Fator Previdenciário
Na sexta-feira, 19 horas, deputado Pepe Vargas (PT-RS),
acontece, em Passo Fundo, uma estará presente. Instituído ainda
Plenária sobre o Fator Previdenciário. durante o governo de Fernando
O evento, organizado pelo movimento Henrique Cardoso, o Fator
sindical da cidade e região, será Previdenciário é uma das maiores
realizado no Salão de Eventos do injustiças cometidas contra o
SEEB-Passo Fundo. O relator do trabalhador brasileiro. É, portanto,
projeto que tramita na Câmara de assunto de relevada importância para
Deputados, que prevê o fim do FP, todos os trabalhadores. Participe!

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

GOVERNO ESTADUAL - I

Grande ato público para pedir o fim
do (des)governo de Yeda Crusius

Na manhã desta sexta-feira, sindicatos, movimentos sociais, trabalhadores e estudantes, estarão realizando um grande ato público em repúdio
ao (des)governo de Yeda Crusius. Primeiramente, os participantes farão
uma concentração na Praça da Mãe,
em frente ao Colégio Fagundes dos
GOVERNO ESTADUAL - II

Reis, de onde, munidos de faixas, cartazes e carro de som, sairão em caminhada até o centro da cidade passando pelo Banco do Brasil.
Na Praça Marechal Floriano
onde lideranças discursarão buscando a unidade dos trabalhadores e de
todo o povo gaúcho na luta pelo fim
do governo de Yeda Crusius.

Não dá mais para
continuar assim

Na mídia hegemônica, RBS à
frente, as notícias sobre a verdadeira
face do (des)governo de Yeda Crusius
escasseiam mais e mais. Parece
haver um acordo tácito para encobrir
tanta bandalheira.
O grande
empresariado do Estado procura “segurar as pontas” do governo cuja campanha eleitoral financiou. A depender
deles, nada será apurado.
Assim, diante da roubalheira no
Detran (R$ 44 milhões), na Secretaria da Cultura, dos desvios no
Banrisul, do corte das verbas para a
saúde, a educação e de outras políticas sociais, do caos na segurança pública, do assassinato de assessores,
os trabalhadores, estudantes e o
povo gaúcho em geral não podem ficar de braços cruzados.

Na noite de ontem, funcionários da carreira profissional da Caixa
Econômica Federal estiveram reunidos em assembléia no Sindicato.
Bancários e bancárias presentes foram unânimes em aprovar a proposta de início da greve por tempo
indeterminado a partir do dia 28. Foi
marcada, também, nova assembléia
para segunda-feira, 27, às 19h, para
avaliar possível proposta da CEF.

Carreira profissional
Trabalhadores estão convictos de
que é preciso ir à luta
Os presentes na assembléia de
ontem mostraram sua convicção de
que não há outra forma de resolver o
impasse com a diretoria da CEF que
não a decretação da greve. Os trabalhadores argumentam que as discussões se arrastam há meses e a
CEF teve tempo suficiente para apresentar uma proposta que satisfaça as
reivindicações do segmento.
JUSTIÇA

O bate-boca no STF

“Vossa Excelência está destruindo a credibilidade do Judiciário brasileiro”, afirmou o ministro Joaquim Barbosa ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, na sessão
plenária de ontem. Gilmar “Satiagraha
não existiu” Mendes iniciou, então, um
bate-boca com o ministro Barbosa. O
problema do judiciário, porém, parece
não se restringir ao presidente, pois,
prontamente, e servilmente, digamos
assim, oito dos onze ministros divulgaram nota de apoio a Mendes.

Manolo Sampayo-www.rebelion.org

PIADINHA
Um dia, o chefe chamou o seu
empregado e disse a ele:
- Aposto que você gostaria de me ver
morto, só para ter o prazer de cuspir
na minha sepultura!
- Não. De modo algum. Detesto filas.

