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No dia 23/05, às 18 horas, Sindicato
realiza assembleia para instalar CCV
O Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região convoca todos
os funcionários da Caixa Federal de
toda a sua base territorial a
participarem da Assembleia de
Instalação da CCV/CCP (Comissão
de Conciliação Voluntária/Prévia).
Como a Caixa assinou os
Aditivos ao Acordo Coletivo 2011/2012,

Nº 2775

a CCV/CCP ampliou o seu públicoalvo e passa a conciliar os casos de
direitos relativos às 7ª e 8ª horas de
empregados ativos, que exercem/
exerceram cargos em comissão de
natureza técnica/assessoramento
com jornada de 8 horas nos últimos 5
anos e que não tenham ajuizado ação
sobre o referido assunto. Participe!

MEIO AMBIENTE - I

Reunião com a
Cabergs é cancelada
Devido à impossibilidade
momentânea de os representantes
da Cabergs estarem presentes em
Passo Fundo, a reunião que estava
agendada para esta quinta-feira (10)
não acontecerá na referida data.
Mesmo assim, dada a
importância do que deve ser tratado,
a reunião acontecerá no segundo
semestre de 2012, com data e local
previamente divulgados através de
nosso informativo Curtas e Novas.

Mudanças no Código Florestal impõem
CAMPANHA SALARIAL 2012
graves retrocessos à legislação ambiental Conferência Nacional
Dezessete deputados federais gaúchos votaram a favor das mudanças
As mudanças no Código
Florestal aprovadas na Câmara dos
Deputados, por 274 votos a favor e 189
contrários,
impõem
graves
retrocessos à legislação ambiental
brasileira. Entre as mudanças
prejudiciais à preservação ambiental
estão:
- Os estados da Amazônia Legal com
mais de 65% do território ocupado por
unidades de conservação pública ou
terras indígenas poderão diminuir a

reserva legal em propriedades em até
50%.
- Liberação das Áreas de Preservação
Permanente em topos de morros para
exploração.
Nada menos que 17 deputados
federais do Rio Grande do Sul votaram
a favor dessas absurdas mudanças. O
blog http://rsurgente.opsblog.org/,
data de 26/04, expõe os nomes desses
deputados e traz mais informações
sobre as mudanças.

MEIO AMBIENTE - II

CUT e movimentos sociais cobram
veto presidencial às mudanças no CF

http://diariogauche.blogspot.com.br/ - 03/05/2012

Os parlamentares
que aprovaram as absurdas
mudanças no Código Florestal
demonstraram total falta de
compromisso para com a
preservação ambiental e, por
consequência, com o bemestar e o futuro do povo
brasileiro.
Eles estão
pensando apenas em seus
ganhos (lucros), próprios ou
dos seus financiadores de
campanha. Por isso, a CUT
e os movimentos sociais
estão cobrando do governo
Dilma Roussef o veto às
alterações aprovadas.

será em julho

Comando criticou a abertura de
agências da CEF no sábado,12
A 14ª Conferência Nacional
dos Bancários acontecerá nos dias
20, 21 e 22 de julho, em Curitiba.
Essa foi uma das decisões tomadas
na reunião do Comando Nacional dos
Bancários realizada na sexta-feira
(4). Também foi definida a data de
realização dos congressos nacionais
dos funcionários do Banco do Brasil
e da Caixa Econômica Federal, que
ocorrerão nos dias 15, 16 e 17 de
junho, em Guarulhos (SP).
O Comando Nacional ainda
se manifestou contrariamente ao
anúncio feito pela Caixa Econômica
Federal de que abrirá suas 500
principais agências no próximo
sábado, dia 12 de maio. A jornada
legal dos bancários é de seis horas
diárias, de segunda a sexta-feira.
PIADINHA
O genro, muito generoso, para a
despedida da sogra, colocou no
caixão uns 20 pacotes do cigarro
preferido por ela.
Um amigo pergunta:
-Não vais colocar fósforo?
E o genro, então, responde:
- Liga não, amigo! Para onde ela está
indo,o que não falta é fogo!

