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ITAÚ

PASSO FUNDO - I

Banco quer aumentar o custo do
plano de saúde para os funcionários
Na segunda-feira, 1º/12, a
Contraf-CUT realizou uma reunião
com representantes da diretoria do
Itaú. Na oportunidade, o banco
apresentou uma proposta de
alterações no plano de saúde que não
agradou aos dirigentes sindicais.
Além de mudar a filosofia do plano,
aprovada pelos funcionários em

2010, de padrão familiar para plano
individualizado, o banco propõe o
aumento do custo do mesmo. Outro
ponto negativo da proposta é que, na
prática, serão criados dois planos,
gerando segregação dos atuais
funcionários em relação aos que
forem admitidos a partir da vigência
do plano proposto.

MOVIMENTO SINDICAL

Servidores municipais
entram em greve
Os protestos dos servidores
públicos municipais de Passo Fundo
já se prolongam por duas semanas.
Como até o momento a atual
administração da Prefeitura Municipal
não acenou com proposta séria para
a questão da retirada do ticketalimentação dos aposentados, em
férias e afastados por doença, os
trabalhadores começaram a greve
hoje, com forte adesão.

Marcha em Defesa da Democracia e pela PASSO FUNDO - II
Prefeitura aposta na
Reforma Política acontece amanhã
Nesta quinta-feira, 04/12, a
partir da 17 horas, será realizada, em
Porto Alegre, a Marcha em Defesa da
Democracia e pela Reforma Política.
Organizada pela Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e diversos
movimentos sociais, a Marcha vai se
opor, frontalmente, aos que andam

a invocar o retorno da ditadura. Para
isso, vai reivindicar a aceleração das
reformas que ainda seguem
pendentes na sociedade brasileira,
como a política, a agrária e a das
comunicações. O SEEB-Passo
Fundo vai participar da marcha em
Porto Alegre.

AGRICULTURA

Um dia para denunciar os graves
prejuízos gerados pelos agrotóxicos
Esta quarta-feira, 3 de
dezembro de 2014 marca mais um
Dia Internacional do Não Uso de
Agrotóxicos. Neste dia, milhares de
pessoas em todo o mundo estarão
participando de manifestações para
denunciar os graves prejuízos gerados
pelos agrotóxicos a nossa saúde e ao
meio ambiente. No Brasil, dezenas de
cidades já confirmaram participação.
Em Passo Fundo, a manifestação
acontece na Praça Marechal Floriano,
em frente à Catedral, a partir das 9
horas da manhã.
A Campanha Permanente
contra os Agrotóxicos e Pela Vida,
composta por mais de 100 entidades,
entre elas a CUT, está organizando
as atividades.
As principais
reivindicações da Campanha são:
• A proibição da prática ineficiente de
pulverização aérea (que atinge no

máximo 30% do alvo), a exemplo do
que ocorre na União Europeia;
• O banimento de agrotóxicos já
banidos em outros países do mundo
(dos 50 agrotóxicos mais usados no
Brasil, 22 já foram proibidos na União
Europeia);
• O fim das isenções de impostos
dadas
aos
agrotóxicos;
• A criação de
zonas livres de
agrotóxicos
e
transgênicos, para
o
livre
desenvolvimento
da agroecologia
• Maior controle
para evitar a
contaminação da
água
por
agrotóxicos.

desmobilização
Ao invés de discutir seriamente
com os representantes dos
trabalhadores, a administração
municipal enviou projeto à Câmara de
Vereadores, para votação em regime
de urgência, até o dia 10, aumentando
o ticket em 25%; só para os servidores
da ativa. Ou seja, os mais de 700
aposentados, que verão sua já não tão
gorda renda mensal decrescer em até
30%, “que se lixem”. Na verdade, o
prefeito joga na divisão dos
trabalhadores e, com isso, na
desmobilização do grupo. O SEEBPasso Fundo segue levando apoio à
luta dos servidores públicos municipais.
PIADINHA
Na segunda-feira, dois gaúchos
conversavam, quando surgiu o
assunto
do
futebol. Então,
um deles falou:
- Mas, tchê!
Dizem que se o
Grêmio tivesse
vencido
na
rodada do fim de
semana, ia pra
Libertadores.
- E o outro
respondeu,
lacônico:
- Bah! Ia!

