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SINDICATO

Sindicato cobra o pagamento das horas Festa dos Bancários
extras dos Operadores de Negócios acontece no dia 31/08
Cumprindo seu dever de zelar
pelo cumprimento do acordado em
mesa de negociação entre o Comando
dos Banrisulenses e a diretoria do
Banrisul, o Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo identificou que persiste
o não pagamento de horas extras aos
Operadores de Negócios. Conforme
alguns administradores do banco, tal
irregularidade vem ocorrendo por conta

do sistema, que segue bloqueando o
pagamento das horas realizadas a
mais por esses colegas.
Diante disso, a diretoria do
SEEB-Passo Fundo entrou em contato
com a Fetrafi-RS e solicitou que a
entidade se dirigisse à diretoria do
banco para cobrar a solução do
problema e o imediato pagamento das
horas devidas aos ONs.

JAPÃO

Hiroshima, 6 de agosto de 1945
Para o sociólogo argentino, Atilio Borón, “foi o mais grave e
selvagem atentado terrorista da história da humanidade”
“Este é o acontecimento mais fosse possível, a morte de civis.”
Nos próximos Curtas e Novas,
grandioso da história”, declarou,
entusiasmado, Harry Truman, explicaremos o motivo pelo qual a
presidente dos Estados Unidos, tão justificativa de Truman não nos é
logo foi avisado de que sua força aérea estranha, hoje, 67 anos após aquele
tinha jogado uma bomba atômica que, para o sociólogo argentino, Atilio
sobre a cidade japonesa
de Borón, “foi o mais grave e selvagem
Hiroshima. No primeiro discurso atentato terrorista da história da
alusivo ao fato, Truman mentia, humanidade”. Leia o artigo de Borón
afirmando que “a primeira bomba em http://www.brasildefato.com.br/
atômica do mundo foi jogada sobre node/111.
Para entender mais sobre as
uma base militar em Hiroshima”. E,
de uma forma que não nos é motivações que levaram ao
estranha, justificou o bárbaro crime: lançamento das bombas atômicas
“Isto foi feito para evitar, até onde sobre duas cidades japonesas durante
a Segunda Guerra
Mundial, acesse
http://ciaramc.org/
ciar/boletines/
cr_bol85.htm,
Boletin
Armas
contras
Las
Guerras nº 85. Em
um texto longo mas
muito interessante,
o médico espanhol,
Alfredo
Embid,
derruba, uma a
uma, as mentiras
contadas
para
justificar
este
grande atentado
contra a vida
http://www.facebook.com/Chargesvnc/info
humana.

No dia 28 de agosto,
comemora-se o Dia do Bancário. E,
como já é costume, a Secretaria de
Formação, Esporte, Cultura e Lazer
do SEEB-Passo Fundo estará
promovendo uma grande festa, a
Festa dos
Bancários, para
comemorar esta importante data. A
festa acontece no dia 31 de agosto
na sede da Apcef.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Não houve propostas
na 1ª negociação
Comando Nacional dos Bancários
orienta fortalecer a mobilização
Na sexta-feira, 10, foi
realizada a primeira negociação
específica da Campanha Nacional
dos Bancários 2012.
E os
representantes da Caixa Econômica
Federal
negaram
ou
não
apresentaram propostas à maioria
das reivindicações dos funcionários.
Na página do SEEB-PF na Internet,
pode ser lido um relato completo
sobre a negociação do dia 10.
BANCO DO BRASIL

Encontro sobre Saúde
acontece no sábado
No sábado, 18, acontece, na
Fetraf-RS, em Porto Alegre, o
Encontro Estadual sobre Saúde do
Banco do Brasil. O tema tem grande
importância para os funcionários do
BB. Aos interessados em participar,
o SEEB-PF estará disponibilizando
transporte e alimentação. Participe.
PIADINHA
A professora pergunta para o
Joãozinho:
- Joãozinho, qual o tempo verbal da
frase “Isso não podia ter acontecido”?
E o Joãozinho, sem pestanejar,
responde:
- Preservativo imperfeito, professora!

