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AGENDA

C e ta p ( C e n t r o d e Te c n o l o g i a s
Alternativas Populares).
No
cardápio, vinhos, sucos e pratos
preparados a partir de frutas e
alimentos
produzidos
ecologicamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Passo Fundo terá 40 vagas para
o curso de Medicina
Passo Fundo vai ganhar 40
vagas para o curso de Medicina na
unidade da Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS) que será
instalada no município.
A informação consta do site
do Ministério da Educação.
O anunciou foi feito pelo Ministro da
Educação, Aloizio Mercadante.
As universidades públicas
federais e instituições particulares de
educação superior vão oferecer mais
2.415 vagas em cursos de medicina
a partir do segundo semestre deste
ano.
A expansão autorizada pelo
Ministério da Educação contempla
todas as regiões do país.

A audiência sobre a
Universidade Federal da Fronteira Sul
(UFFS) reuniu, na Câmara de
Vereadores, aproximadamente 300
pessoas.
Entre os pontos que
influenciaram a decisão está o fato de
Passo Fundo ser um importante
centro médico, com destaque em
âmbito nacional.
Outro fato a ser destacado é
que juntamente com o curso de
Medicna, a UFFS trará outros cursos
superiores para Passo Fundo, pois
a manutenção de um único curso
inviabiliza a sustentação financeira da
entidade, devido aos seus altos
custos
de
manutenção.

BANCO DO BRASIL

Retomada da função pública do BB:
vereadores assinaram moção de apoio
O movimento sindical
bancário esteve presente na sessão
da Câmara de Vereadores do dia 30
de maio. Na oportunidade, o vereador
José Eurides de Moraes (PSB)
apresentou e defendeu a proposta de
retomada da função pública do Banco
do Brasil. A proposta prevê que, para
isso, o BB se torne gestor dos
recursos oriundos da exploração do
petróleo do Pré-Sal e passe também
a fazer parte do conselho gestor da
área.
Durante a apresentação,
foram exibidos depoimentos dos
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3601-2785 ou 3601-2786

BANCO DO BRASIL

Sindicato promove o 2º Coquetel
Ecológico no dia 20 de junho
Agende-se. Na quarta-feira
da próxima semana, o Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo e
Região estará promovendo o 2º
Coquetel Ecológico. O evento é
resultado de uma parceria com o
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funcionários do BB e dirigentes
sindicais Oscar Siqueira, do SEEBSanta Cruz do Sul, que também é
economista e professor da UNISC,
Ronaldo Zeni, da Fetrafi-RS e de
Nelson Fazenda, do SEEB-Passo
Fundo.
Moção de apoio - por sugestão do
vereador Juliano Roso (PCdoB), foi
elaborada uma moção de apoio à
proposta, que foi assinada pela
maioria dos vereadores da casa. A
moção pode ser lida na página do
SEEB-PF na Internet, seção Últimas
Notícias.

Encontro Estadual
dos Funcionários
A Fetrafi-RS realizou no último
sábado, 02, o Encontro Estadual de
Funcionários do Banco do Brasil. O
evento pautou assuntos como saúde
e previdência, remuneração e
condições de trabalho, organização
do movimento, terceirizações e o BB
enquanto
banco
público.
Também foi debatido o
aumento do interstício do PCCS para
12% e 16% a cada 3 anos; jornada
de seis horas para todos; fim do
descomissionamento por licença
saúde; PLR linear; realização de um
encontro sobre o plano de carreira;
redução da desigualdade salarial; fim
do assédio moral e a incorporação de
10% da comissão ao ano.
Na ocasião, foi definida a
delegação do RS no 23º Encontro
Nacional do BB nos dias 15,16 e 17
de junho.
Por Passo Fundo, participará
o diretor Carlos Alberto Dal’Agnoll.
CAIXA FEDERAL

Encontro Estadual
dos Funcionários
O envolvimento dos empregados
da Caixa na Campanha Salarial foi
discutido no último sábado durante o
Encontro Estadual, promovido pela
Fetrafi-RS, em Porto Alegre. O evento
reuniu 83 empregados e empregadas
da CEF.
Os delegados do Encontro
escolheram a delegação que irá
representá-los no 28º Congresso
Nacional de Empregados da CEF. Por
Passo Fundo, o representante será
Régis Moreno. Toda a discussão do
Encontro Estadual pode ser vista em:
www.fetrafirs.org.br.
PIADINHA
No hospício, dois loucos conversam:
- Você já tomou injeção na cara?
- Eu não. Por quê?
- Você tem uma cara de bunda!

