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Mulher (Sexo Frágil)

EDITAL
Faço saber aos interessados, funcionários/as do BANRISUL S/A da base
do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DE PASSO FUNDO E REGIÃO, que, nos dias 25, 26 e 27
de março de 2014 será realizada ELEIÇÃO PARA DELEGADOS/AS
SINDICAIS DO BANRISUL com atuação nas Agências de Passo FundoCentro, General Netto, Avenida Brasil, São Cristóvão, UPF Campus I,
Ernestina, Sertão, Tapejara, Sanaduva, Lagoa Vermelha, Ibiraiaras, Ciríaco
e David Canabarro, sendo que para a base deste Sindicato poderão ser
eleitos 2 (dois) Delegado/as. As inscrições poderão ser feitas de 10 a 24
de março de 2014, mediante correspondência assinada pelos interessados,
na secretaria do Sindicato que funciona nos dias úteis no período de 9h às
18h. A eleição se dará diretamente nos locais de trabalho nas datas aqui
mencionadas. Passo Fundo, 07 de março de 2014.

Dizem que a mulher é o sexo frágil
Mas que mentira absurda
Eu que faço parte da rotina de uma delas
Sei que a força está com elas
Vejam como é forte a que eu conheço
Sua sapiência não tem preço
Satisfaz meu ego se fingindo submissa
Mas no fundo me enfeitiça
Quando eu chego em casa à noitinha
Quero uma mulher só minha
Mas pra quem deu luz não tem mais jeito
Porque um filho quer seu peito

Carlos José Marcos-Secretaria de Organização
8 DE MARÇO - I

Dia Internacional da Mulher
Amanhã, 8 de março,
movimentos sociais de todo o
mundo
estarão
realizando
atividades para marcar a
passagem de mais um Dia
Internacional da Mulher. A data
simboliza toda a luta histórica das
mulheres pelos seus direitos e foi
estabelecida
pela
2ª
Conferência Internacional da Mulher
realizada na Dinamarca em 1910.

O outro já reclama a sua mão
E o outro quer o amor que ela tiver
Quatro homens dependentes e carentes
Da força da mulher

Sarau - Em homenagem às mulheres
bancárias, a diretoria do SEEB-PF Mulher, mulher
promove, no final da tarde de hoje, a Do barro de que você foi gerada
partir das 18 horas, um sarau. Além Me veio inspiração
disso, no C&N de hoje trazemos a Pra decantar você nessa canção
bela letra da canção Mulher (Sexo
Frágil), composta por Erasmo Carlos Mulher, mulher
e sua esposa Narinha, que retrata o Na escola em que você foi ensinada
importante mas pouco reconhecido Jamais tirei um dez
papel que a mulher sempre Sou forte mas não chego aos seus pés
desempenhou.
8 DE MARÇO - II

Palestra: Somos Tod@s
Maria da Penha
Na segunda-feira, 19:30 horas, será
realizada, no salão de eventos do SEEB-PF, a
palestra Somos Tod@s Maria da Penha. A
palestra faz parte do calendário de atividades que
vários movimentos sociais de Passo Fundo
estarão realizando nos próximos dias para marcar
o Dia Internacional da Mulher de 2014. Bancárias
e bancários estão convidados.

http://radioloandafm.wordpress.com - 04/03/2008

PIADINHA
Deus estava andando com Adão pelo Paraíso,
quando Adão resolveu perguntar:
— Senhor, por que fizeste a Eva tão bonita?
— Para que você gostasse dela!
— Por que a fizeste tão macia?
— Para que você gostasse dela!
— Tudo bem, mas por que tão burra?
— Não burra, mas... sentimental, para que ela
gostasse de você!

