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TERCEIRIZAÇÃO

SINDICATO

Em ato público, bancários de Brasília
lançaram cartilha contra a terceirização
Na quinta-feira, 24, o Sindicato
dos Bancários de Brasília promoveu um
ato público em protesto contra o PL
4330-2004. O PL libera a terceirização
em qualquer setor das empresas e tem
previsão de votação no dia 07 de abril
na Câmara dos Deputados. Durante o
ato, os bancários lançaram uma

cartilha elaborada pelo SEEB-Brasília
que expõe os perigos que trará aos
trabalhadores a aprovação do PL 4330.
Na página do SEEB-Passo
Fundo na Internet, você encontra
matéria completa sobre o ato na capital
federal e um link para acessar a
cartilha citada.

REFORMA POLÍTICA - I

DF teve protesto contra o financiamento
empresarial de campanhas eleitorais
No dia 24 de março, foi
realizado, em Brasília (DF), um protesto
contra o financiamento empresarial de
campanhas eleitorais. Duzentos sacos
brancos, carimbados com o símbolo do
cifrão, foram espalhados em frente ao
Congresso Nacional. O ato foi
promovido pela Coalizão Reforma
Política Democrática e Eleições Limpas
e fez parte da semana de mobilização
pela reforma política.
As organizações que integram
a Coalizão denunciam que o
financiamento empresarial das

campanhas é uma das causas da
corrupção. "Empresa não é eleitor, ela
não vota. Então, não tem por que ela
participar das campanhas eleitorais,
isso cria uma distorção no processo
democrático e vai contra o conjunto da
população" afirmou Carlos Alves
Moura, diretor do Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE). "Ela participa da eleição e
depois vai cobrar a fatura por meio de
contratos, isso deturpa o processo
eleitoral e acaba promovendo a
corrupção," completou Moura.

REFORMA POLÍTICA - II

Coalizão defende projeto de iniciativa
popular para reformar sistema político
A Coalizão Reforma
Política Democrática e
Eleições Limpas é formada
por 110 entidades. Entre elas,
a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), a
Ordem dos Advogados do
Brasil
(OAB)
e
a
Confederação
dos
Trabalhadores na Agricultura
(Contag).
Além do fim do
financiamento empresarial de
campanhas eleitorais, a
Coalizão defende a realização
de eleições em dois turnos (o
primeiro teria voto em lista de
partidos e o segundo nos

candidatos) e a realização de
plebiscitos e referendos que
garantiriam maior participação
popular nas decisões que
envolvem questões nacionais.
Entre essas questões,
estariam as concessões de
serviços
públicos,
privatizações, construção de
obras de grande impacto
ambiental e alienação de bens
públicos.
A Coalizão pretende
coletar 1,5 milhão de
assinaturas, número mínimo
exigido pela lei, para seu
projeto de iniciativa popular
pela reforma política.

Firmado convênio
com psicóloga
A psicóloga Marta Priscila
Schneider Dias firmou convênio com
o Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região para atendimento
psicoterápico, infantil e adulto. O
convênio garante a bancárias e
bancários associados à entidade e
seus dependentes o desconto de 30%
no valor da consulta. O consultório
está localizado na Rua Capitão
Eleutério, nº 610, sala 402, centro, em
Passo Fundo. O contato pode ser
feito pelo telefone (54)8164-4000 e
pelo
endereço
eletrônico
martapriscilaschneider@gmail.com.
PIADINHA
Na aula, a professora ordenou que
cada aluno fosse em sua mesa e
pegasse dentro da caixa um papel
com um nome de um animal. Então
logo Joãozinho pega o papel, vai até
sua carteira, abre e lê: "TATU". Meio
espantado, pergunta a sua
professora:
- Professora? Tatu é um animal?
A professora responde:
- É sim, Joãozinho, por quê?
Em meio ao desespero, ele pede para
a professora:
- Me deixe ir embora pra casa, por
favor. Eu vou falar pro meu pai tirar os
que estão dentro do meu nariz.
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