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Final do Campeonato de Futebol Society Convênios beneficiam
os associados
acontece amanhã, a partir das 10h
A final do Campeonato de
Futebol Society dos Bancários 2013
acontece amanhã, sábado, quando
serão disputados os seguintes jogos:
10h: CEF x Itaú na disputa pelo
terceiro lugar;
11h: Santander x Banrisul A na
disputa pelo primeiro lugar.

Após os jogos, será realizada
a cerimônia de premiação dos
primeiros colocados e dos destaques
do campeonato: o goleiro menos
vazado e o goleador.
Serão
importantes
momentos
de
confraternização da categoria.
Participe!

BANRISUL - I

Comissões paritárias de Saúde e
Segurança foram instaladas
Em reunião realizada na FetrafiRS, em Porto Alegre, no dia 27 de
dezembro, dirigentes sindicais e
representantes da diretoria do Banrisul,
instalaram as comissões paritárias
temáticas de Saúde e Segurança. A
criação dessas comissões é uma das
conquistas da grande greve que os
banrisulenses fizeram em 2013 e que

durou mais de quarenta dias.
Tais comissões deverão
manter encontros periódicos para a
discussão e encaminhamento de
soluções aos problemas relacionados
à saúde e à segurança dos
funcionários do Banrisul.
O diretor Gustavo Marques
participou da reunião em Porto Alegre.

ARGENTINA

Apesar da repressão, resistência contra
fábrica da Monsanto continua firme
Na Argentina, já faz três
meses que centenas de ativistas estão
acampados no local onde a Monsanto
pretende construir uma fábrica de
sementes transgênicas. Apesar da
repressão, eles resistem bravamente.
Na segunda-feira, 30/12, forças
policiais atacaram o acampamento
com balas de borracha deixando um
saldo de dez feridos.
Com sua luta, os ativistas

pretendem frear a expansão da
multinacional e exigem o respeito à Lei
Geral do Ambiente e que seja chamada
uma consulta popular para definir
sobre a instalação ou não da fábrica.
A Monsanto é por demais conhecida
por produzir venenos e outros
produtos tóxicos sem qualquer
preocupação com a preservação do
meio ambiente e a saúde dos povos
dos países onde se instala.

O SEEB-Passo Fundo e
Região mantém vários convênios que
garantem benefícios aos associados
da entidade e seus dependentes.
Para consultar os conveniados, lojas,
academias, escolas e faculdades e
profissionais da área da fisioterapia,
psicologia, nutrição e outras, acesse
a página do SEEB-PF na Internet,
www.bancariospassofundo.org.br,
seção Convênios.
O Sindicato mantém convênio
ainda com a CIST (Comunidade
Intersindical do Trabalhador) que
disponibiliza profissionais médicos de
diversas áreas.
BANRISUL - II

Sobre os problemas
com o ar condicionado
Os dirigentes sindicais
aproveitaram a reunião do dia 27/12
para cobrar da diretoria do banco a
manutenção dos sistemas de ar
condicionado de várias agências e
postos de atendimento que, ou têm
apresentado defeitos ou simplesmente
não têm funcionado.
Os
representantes do banco afirmaram
que já estão cientes dos problemas e
que o conserto dos aparelhos avariados
já estava sendo providenciado.

DE OLHO NA MÍDIA

Por que a mídia não divulga a luta do
povo argentino contra os transgênicos?
Três
meses
de
acampamento, três meses de luta e
os órgãos da mídia hegemônica
brasileira não dizem palavra sobre os
movimentos
contrários
aos
transgênicos na Argentina, por quê?

Será medo de que os brasileiros
sejam “contaminados”, sigam o
exemplo dos argentinos, e também
resolvam partir para a luta contra
esse modelo de agricultura
qualificado de moderno.

http://domacedo.blogspot.com.br/2010_12_01

