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LEI DAS FILAS

esse tempo não deve exceder os 20
minutos em dias normais e os 30 minutos nas vésperas e após feriados
prolongados e nos dias de pagamento dos funcionários públicos.

FINANCEIRAS

Negociação com o Sindfin não avança
Para a Fetrafi-RS, contraproposta apresentada é insuficiente
Na segunda-feira, 2, aconteceu cações dos trabalhadores. A minua segunda reunião de negociação da ta foi entregue ao Sindfin no dia 15
Campanha Salarial de 2010 dos tra- de julho. Os dirigentes da Fetrafibalhadores em Sociedades de Cré- RS afirmaram que a contraproposta
dito, Financiamento e Investimento. não atende as expectativas dos traNa reunião, dirigentes da Fetrafi-RS, balhadores e destacaram que o
receberam do Sindfin uma Sindfin tem que melhorá-la muito
contraproposta à minuta de reivindi- para que possa haver acordo.
AGRICULTURA - I

Em San Jorge, na Argentina, uso do
glifosato foi proibido pela justiça
Matéria publicada no sítio
www.cartamaior.com.br, com data de
02/08, seção meio ambiente, informa
que na cidade argentina de San Jorge
o uso do glifosato e outros agrotóxicos,
na agricultura, foi proibido pela Justiça
da província de Santa Fé. Conforme a
matéria, “O uso de glifosato (...) vem
ocorrendo, decidiu a Justiça, em aberta
violação às normas legais vigentes,
causando severos danos ao meio
ambiente e à saúde da população.”

A matéria publica ainda
declaração de Carlos Manessi,
dirigente do Centro de Proteção à
Natureza, entidade que propôs a ação
judicial. “Deixar as pessoas doentes
e contaminar o solo constituem a pior
herança que podemos deixar às
gerações futuras. Estão eliminando
todas as formas de vida na região e
contaminando a água pelo uso do
glifosato, entre outros agrotóxicos”,
afirma Manessi.

AGRICULTURA - II

“Essa forma de produzir só traz dor e
pobreza para a maior parte da população”
Conforme o sítio Carta Maior,
“Estima-se que (na Argentina) são
aplicados entre 160 e 180 milhões de
litros (de glifosato) por ano em um
mercado que movimenta cerca de
US$ 600 milhões”. Para Carlos
Manessi, um dos problemas
causados à saúde é “a grande
proliferação de casos de câncer entre
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SINDICATO - I

Em Santa Rosa, agência do Banrisul
foi multada por descumprir a lei
Em Santa Rosa, o Banrisul foi
multado por descumprimento da lei municipal que limita o tempo de espera
para o atendimento de clientes e usuários pelos bancos. A lei estabelece que
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as pessoas que vivem próximas às
lavouras de soja”. “Acreditamos que
não faltam mais provas. O que é
preciso agora é que as autoridades
e os produtores tomem consciência
dos danos que estão sendo
causados. Essa forma de produzir só
traz dor e pobreza para a maior parte
da população”, ressalta Manessi.

Convênio com
a Pippi Pneus
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região firmou convênio com a Pippi Pneus. O convênio
prevê os seguintes benefícios, para
bancárias e bancários associados da
entidade: desconto de 20% para serviços de geometria, balanceamento,
regulagem de faróis, revisão da suspensão; desconto de 2% na venda de
pneus Bridgestone/Firestone, rodas,
baterias.
SINDICATO - II

Convênios: consulta
ficou mais simples
Com a reformulação por que passou a página do Sindicato na Internet,
ficou mais simples para os associados
consultarem os convênios firmados
pela entidade; basta clicar na seção
Convênios. Para facilitar o acesso,
agora eles são divididos por categorias: lojas, psicologia, nutrição, etc.
SINDICATO - III

Reunião da Diretoria
foi adiada
A reunião da Diretoria Colegiada,
que estava marcada para amanhã,
primeiro sábado deste mês, foi adiada
em virtude da impossibilidade de
participação da maioria dos diretores.
Assim, a reunião será realizada no dia
21 de agosto. Esta nova data não
sofrerá adiamento, tendo em vista os
assuntos sobre os quais a diretoria
precisa discutir e deliberar, como a
reforma do estatuto, por exemplo.
PIADINHA
Na aula de biologia, o professor pergunta:
- Joãozinho, quantos testículos nós
temos.
- Quatro, professor – responde o menino,
sem vacilar.
- Quatro? Você ficou doido?
- Bem, pelo menos os meus dois eu
garanto!

