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JUSTIÇA DO TRABALHO - I

Sindicato participou de audiência
pública em Lagoa Vermelha

Na tarde de ontem, diretores do
Sindicato participaram de uma audiência pública na Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha sobre a Justiça do Trabalho daquela cidade. A Vara
do Trabalho de Lagoa Vermelha foi criada há pouco tempo, em 2005. Apesar disso, corre risco de ser fechada
e transformada novamente em um
simples posto judicial vinculado à
Vara de Vacaria. Isto trará prejuízos
aos trabalhadores das 21 cidades que

são abrangidas pela Vara.
A luta pela criação de uma Vara
do Trabalho na cidade vizinha durou
mais de duas décadas, conforme frisado por diversos participantes da audiência. As dificuldades e os transtornos que os trabalhadores enfrentavam quando havia apenas o posto
judicial eram muitas. Por isso, o Sindicato de Passo Fundo foi levar seu
apoio à luta pela manutenção da Vara
de Lagoa Vermelha.

JUSTIÇA DO TRABALHO - II

3ª Vara de PF: Sindicato participou de
audiência na Câmara de Vereadores

Também em Passo Fundo, às 21
horas de ontem, aconteceu audiência
pública na Câmara de Vereadores sobre a Justiça do Trabalho. A mobilização
da sociedade passofundense pela criação da 3ª Vara do Trabalho é grande.
Advogados, sindicalistas, servidores da
Justiça, juízes e alguns vereadores
lotaram o plenário da Câmara com o

objetivo de sensibilizar o presidente do
TRT, João Ghisleni Filho, a acatar essa
reivindicação. Como ressaltado pelos
oradores, o número de processos em
Passo Fundo e região tem crescido muito nos últimos três anos, o que justifica
a criação dessa 3ª Vara. A diretoria do
Sindicato esteve participando também
dessa audiência.

MOVIMENTO SINDICAL

Sindicato elege delegados aos
Congressos Estadual e Nacional da CUT
Na noite de quarta-feira, o
SEEB-Passo Fundo e Região,
realizou a assembléia para a eleição
dos delegados aos Congressos
Estadual e Nacional da Central Única
dos Trabalhadores, CECUT e
CONCUT, respectivamente.
Os 26 bancários e bancárias
presentes
elegeram,
por
unanimidade, os diretores Dário S.
Delavy e Carlos H. Niederauer para
representarem o Sindicato no
CECUT, que acontece no mês de
junho, em Porto Alegre. Para o
CONCUT, que acontece em agosto
em São Paulo, foi eleito, também por
unanimidade, o diretor do Sindicato
Dário S. Delavy.
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Convênio com
a Cia do Sono

A Cia do Sono firmou convênio
com o Sindicato para a concessão de
benefícios aos filiados da entidade.
Nas compras à vista, o desconto é de
12,5% e nas compras a prazo, em até
3 parcelas, de 5%. A loja está situada
na Rua General Canabarro, 906. Os
telefones são: 3314-5855 e 84028955.
ESTADOS UNIDOS

Terror no Afeganistão:
147 mortos
Na segunda-feira, 4, a aviação
dos Estados Unidos bombardeou
vilarejos no Afeganistão assassinando
nada menos que 147 pessoas. Tentando explicar o fato, o secretário de
Defesa, Robert Gates, afirmou que ouviu falar que “os talibãs atiraram granadas nas casas para fazer vítimas
civis e culpar os Estados Unidos”.
Como se fosse o primeiro, e único,
assassinato desse tipo perpetrado
pelas forças armadas dos EUA.
DE OLHO NA MÍDIA

Massacre não virou
manchete

Imagine
se
Mahmud
Ahmadinejad, Hugo Chávez, Fidel
Castro, Rafael Correa e outros
desafetos dos EUA tivessem ordenado bombardeios que matassem dezenas de pessoas. “Monstro”, “assassino”, “genocida”, seriam, certamente,
as referências, em títulos garrafais,
que a mídia usaria para noticiar o fato.
Porém, como foi obra do governo dos
EUA, nada, nenhuma manchete. Será
que tem a ver com a situação retratada pela imagem ao lado?
PIADINHA
Joãozinho: Papai, tu sabes escrever no
escuro?
Papai: Acho que sim. O que é que
queres que eu escreva?
Joãozinho: O teu nome no meu boletim.

