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Assembleia de prestação de contas
Observando o previsto no
estatuto da entidade, a Diretoria do
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região convida bancárias e

bancários a participarem da assembleia
de prestação de contas relativas ao ano
de 2010 que será a ser realizada no dia
29 de junho, quarta-feira, às 18 horas.

SAÚDE

8ª Conferência Municipal de Saúde
começa hoje, às 19h, no Campus II da UPF
Inicia hoje, às 19 horas, no
Campus II da UPF, em frente ao
Hospital São Vicente de Paulo, a 8ª
Conferência Municipal de Saúde. Os
debates se estendem até amanhã, às
17 horas.
Essa conferência é
preparatória às conferências estadual
e nacional que acontecem no segundo
semestre. O movimento sindical

estará participando ativamente desses
eventos com o objetivo de reafirmar o
SUS como uma grande conquista da
sociedade brasileira.
O SEEB-Passo Fundo, que tem
o diretor Dário Delavy ocupando o cargo
de coordenador do Conselho Municipal
de Saúde, participa da coordenação
dos trabalhos dessa 8ª Conferência.

BANCO DO BRASIL - I

SEEB-SM denuncia práticas abusivas
de gestores na concessão de férias
Gestores das agências da
região de Santa Maria estão obrigando
funcionários a venderem dias de férias.
É o que denuncia o Sindicato dos
Bancários de Santa Maria e Região em
matéria publicada no sítio da Fetrafi-RS.
Segundo a matéria, para cometerem tal
ilegalidade, vários gerentes estão
“alegando ordens da Sureg e da
Superintendência Estadual”.
Cesar S Santos, diretor do
SEEB-SM e funcionário do BB, afirma
que “de maneira velada os gestores
obrigam os funcionários a venderem

suas férias. Um dos gerentes já tinha
tentado isso há alguns meses
obrigando os funcionários parcelarem
as férias vendendo o segundo período”.
Conforme a matéria da Fetrafi-RS, após
o sindicato ter ameaçado recorrer ao
Ministério Público do Trabalho, esse
gerente recuou e deixou de pressionar
os funcionários.
“Agora os gerentes voltam a
pressionar os funcionários com a
anuência da Sureg. Eles estão fazendo
a escala de férias dizendo que ninguém
pode parcelar férias”, ressalta Santos.

BANCO DO BRASIL - II

Fetrafi-RS vai encaminhar denúncia à
Superintendência Estadual
Na reunião que o movimento
sindical
realizou
com
a
Superintendência Estadual do BB no
ano passado, o SEEB-Passo Fundo já
havia denunciado desvios de alguns
administradores na observância dos
direitos de seus funcionários, inclusive
os relativos às férias. Agora, a FetrafiRS está coletando informações de todo

o Estado sobre essa questão, para juntálas às de Santa Maria e encaminhar
denúncia àquela Superintendência.
Caso esteja acontecendo coisa
parecida com a de Santa Maria em suas
agências, os funcionários do BB da
região de Passo Fundo devem fazer
denúncia ao SEEB-PF para que a
entidade a encaminhe à Fetrafi-RS.

Nº 2694

24 / junho / 2011

3601-2785 ou 3601-2786

AGRICULTURA - I

Alimento transgênico:
suspeita deve crescer
Quem leu o último número do
C&N ficou sabendo que estudo
realizado no Canadá constatou a
existência da toxina transgênica Bt no
sangue de mulheres. Algo que os
defensores da transgenia aplicada à
produção de alimentos só faltaram
jurar que não aconteceria. Ou seja,
deve crescer a suspeita, que já
existia, quanto à qualidade do
alimento transgênico.
AGRICULTURA - II

Alimento ecológico
é a alternativa
Feira ecológica de Passo Fundo
acontece todos os sábados
O resultado do estudo
canadense, citado acima, é altamente
preocupante. Por isso, está mais do
que na hora de procurarmos alimentos
realmente saudáveis, que
não
venham a colocar nossa saúde em
perigo. E a alternativa existe: o
alimento produzido ecologicamente.
Passo Fundo tem, já há 13
anos, sua Feira Ecológica. A feira é
realizada todos os sábados, a partir
das 6 horas da manhã. Apareça lá e
adquira alimentos produzidos sem o
uso de agrotóxicos. Bom para o
pequeno agricultor ecológico, bom
para o meio ambiente e bom também
para algo de suma importância para
cada um de nós, a nossa saúde.
PIADINHA
Na aula, a professsora pergunta:
- Paulinho, como se chamam os
nascidos em Pernambuco?
- Pernambucanos, professora.
- Muito bem. Você, Mariazinha: como
se chamam os nascidos em Minas
Gerais?
- Mineiros, professora.
- Ótimo, Mariazinha. E agora você,
Joãozinho. Como se chamam os
nascidos no Rio Grande do Norte?
- Todos eles, professora?

