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BANCOS PÚBLICOS
políticas e práticas discriminatórias
com parte de seu quadro funcional.
O movimento sindical está
lançando uma campanha pelo
desarquivamento deste Projeto de Lei.
Para obter mais informações visite o
site www.fetrafirs.org.br.
Descaso
para
com
os
trabalhadores - Você lembra. Na
Campanha Salarial/2010, para
conquistarem aumentos de 13% a
16% nos pisos, os bancários tiveram
que travar uma dura batalha com os
banqueiros. Já os deputados federais,
que foram rápidos ao se autoconderem
aumento de mais de 60% em seus
proventos no início de dezembro, se
recusam a reconhecer a necessidade
de acabar com a odiosa discriminação
existente nos bancos públicos.

O risco de contaminação das
hortaliças por agrotóxicos no Brasil
soja, por exemplo.
Diante do quadro de grande
risco de contaminação das hortaliças
por agrotóxicos, os pequisadores
recomendam o reforço de “ações
interinstitucionais direcionadas à
produção de hortaliças de base
agroecológica, incluindo registro de
fitossanitários para produção
orgânica”.
Num total de 22 páginas, o
interessante estudo pode ser lido
acessando http://www.mst.org.br/
sites/default/files/756.pdf.

SAÚDE

Feira Ecológica acontece amanhã
Neste sábado, a partir das 6
horas, acontece, na Praça da Mãe,
em frente ao Colégio Fagundes dos
Reis, mais uma Feira Ecológica.
Bem cedo, já a partir das 6 horas,
você poderá adquirir alimentos
produzidos sem agrotóxicos. Vá até
lá prestigiar os pequenos
agricultores
da
produção

3601-2785 ou 3601-2786

Convênio com
Psicóloga
O SEEB de Passo Fundo e
Região informa a todos os seus
filiados que dispõe de mais um
convênio. Trata-se da psicóloga
Luciara Fernandes dos Reis. Seu
consultório fica localizado na rua
General Osório, 1148, sala 108, no
Ed. Metropolitan.
Através desta parceria,
bancários(as) e seus dependentes
têm direito a um desconto de 40%
no valor das consultas.
O agendamento pode ser
feito pelos telefones 3327-0255 e
9959-0749 e o controle é feito através
de lista dos sócios, fornecida pelo
SEEB-PF ao consultório.
SINDICATO - II

AGRICULTURA

Há quase um ano, em março
de 2010, era publicado o estudo
Agrotóxicos em hortaliças: segurança
alimentar, riscos ambientais e
políticas para a promoção da saúde.
O
estudo,
realizado
pelos
pesquisadores Vicente Almeida e
Nirlene Vilela (da Embrapa Hortaliças)
e Fernando Carneiro (professor da
Universidade de Brasília - UnB),
revelou que o consumo médio de
fungicida, por hectare, nas lavouras
de hortaliças, é superior em até 8
vezes ao de outras culturas, como a
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SINDICATO - I

Projeto da isonomia é arquivado
O Projeto de Lei que trata da
isonomia para trabalhadores em
bancos públicos federais-6259/2005foi arquivado na segunda-feira, 31, na
Câmara dos Deputados. Também foi
arquivado o PL7403/2010, de autoria
do deputado gaúcho Paulo Pimenta
(PT), apensado ao PL da isonomia.
Agora, somente os deputados autores
e coautores reeleitos poderão solicitar
o desarquivamento dos projetos.
A distinção entre funcionários
contratados nos períodos pré e pós98 nos bancos públicos iniciou com
FHC e se consolidou em maio de 1995.
Assim, surgia uma das maiores
bandeiras de luta do movimento
sindical bancário dos últimos tempos.
Além da Caixa, o Banco do Brasil e o
Banco do Nordeste S/A mantêm
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agroecológica.
O estudo, mencionado na
matéria acima, recomenda a
produção agroecológica como
caminho para escaparmos à enorme
quantidade de venenos utilizados na
agricultura convencional e, assim,
cuidarmos melhor do nosso maior
patrimônio: nossa saúde.

Reunião da Diretoria
Colegiada é amanhã
A Diretoria Colegiada do
SEEB Passo Fundo e Região faz
neste sábado, 05/02, a primeira
reunião do ano. Na pauta, o
planejamento para o novo mandato,
entre outros assuntos. Todos os
diretores estão convocados para este
encontro que começa às 9h, na sede
do Sindicato. Lembramos, ainda, que
a reunião é aberta à categoria.
Bancários e bancárias estão
permanentemente convidados a
participar.
PIADINHA
Dois
argentinos
discutiam
acaloradamente:
- Chê, te digo que sou filho de Deus!
-Não, não, mira, o filho de Deus sou eu!
- Estás louco!...Louco! Se o filho de
Deus sou eu!
E seguiam discutindo até chegar um
terceiro argentino. Perguntaram:
- Olha, temos um dilema. Ele diz que é
filho de Deus, mas não é. Eu é que sou.
O que você acha?
- Chê, mira: eu não tenho dois filhos!

