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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo Fundo
e Região, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 90.785.023.0001-41, por seu
representante legal abaixo assinado, convoca todos os associados e
associadas da sua base territorial, para comparacer na assembleia geral
extraordinária que se realizará dia 15/12/2015, às 17h30, em primeira
convocação e, caso não haja número estatutário neste horário, às 18h, em
segunda e última convocação, na rua General Osório, nº 1411, no município
de Passo Fundo, tendo como objetivo tratar sobre o temário do 2º Congresso
da Fetrafi/RS, que consiste na seguinte:
Ordem do Dia:
a) Análise da Conjuntura atual.
b) Discussão dos critérios de participação, papel e compromisso e diretrizes
da Direção da Fetrafi/RS;
c) Eleger Delegados/as e Suplentes ao Congresso, desde que respeitadas as
disposições do artigo 18 do Estatuto da FETRAFI/RS, obedecendo aos critérios
da proporcionalidade e o respeito à cota mínima de 30% de um dos gêneros;
d) Referendar cipeiros, delegados sindicais e representantes funcionais que
poderão participar do Congresso, na condição de observadores, que não
deverá ultrapassar a 10% da delegação a que o sindicato tenha direito.
Passo Fundo (RS), 02 de dezembro de 2015.
Dário Delavy - Coordenador Geral
ORIENTE MÉDIO - I

A derrubada do avião de guerra russo

Pesa séria suspeição sobre a alegação da Turquia
Como a mídia hegemônica O mapa mostra as trajetórias, nas
não nos informa, fomos buscar versões turca e russa, que o
maiores dados sobre a derrubada do bombardeiro teria percorrido. E o
avião russo pela Turquia nos meios jornalista
tece
algumas
alternativos. Em post publicado no considerações que colocam sob
blog www.tijolaco.com.br, o jornalista séria suspeita a justificativa do
Fernando Brito reproduz um mapa governo da Turquia para o abate do
cuja fonte é o jornal New York Times. avião. Veja na matéria abaixo.
ORIENTE MÉDIO - II

Avião teria invadido espaço aéreo
turco por apenas 17 segundos

A Turquia afirma que foram feitas 10 advertências ao piloto russo
“A alegação turca é que o avião turcos alegam que a suposta violação
russo cruzou uma proeminência de de espaço aéreo durou 17 segundos,
território turco que avança na Síria, tempo em que o avião atravessou o
Como você vê no mapa, este trecho trecho, segundo a Turquia .
Não é possível, portanto que os
tem 2 milhas de largura (3,2 km) e,
segundo os próprios turcos, foi cruzado turcos tenham, como alegado,
de maneira quase perpendicular às advertido o avião russo por dez vezes
duas linhas de fronteira que faz. (...) ao longo de cinco minutos.”
Veja, na matéria ao lado, o link
Para cruzar 3,2 km, o avião levaria 14
segundos apenas em território turco. Os para a leitura da íntegra do post de Brito.

BANRISUL

Das manifestações de
ontem em Porto Alegre
Na manhã de ontem,
bancários de todo o Estado se
concentraram em frente ao prédio da
Direção Geral do Banrisul em Porto
Alegre. Ali foi realizado mais um ato
público da luta em defesa do Banrisul
como banco público.
Às 12 horas, os bancários se
deslocaram para a Praça da Matriz
onde realizaram um segundo ato
público em defesa do banco. Às 14
horas, os colegas iniciaram a vigília
na Assembleia Legislativa onde
acompanharam a votação dos
projetos de criação das subsidiárias
Banrisul Cartões e Banrisul Seguros.
A diretora Jaqueline Cordeiro e
os diretores Carlos José Marcos,
Dário Delavy e Júlio Montenegro
representaram o SEEB-Passo Fundo
nas manifestações de ontem na
capital do Estado.
ORIENTE MÉDIO - III

Não havia tempo para
o disparo, conclui Brito
Complementando sua análise,
o jornalista Fernando Brito afirma:
“Até mesmo para uma advertência, o
tempo esperado para a resposta e o
posicionamento para disparo,
travamento de mira e o tempo de curso
do míssil, sejam 14 ou 17 segundos,
indica que, pelo menos no momento
do impacto, o avião russo estava fora
do espaço aéreo turco.”
Para ler a íntegra do post de
Fernando Brito, acesse http://
tijolaco.com.br/blog/31706-2/. Ali está
disponível também o mapa a que nos
referimos que ajuda a compreender
o que se passou.
PIADINHA
O professor pergunta pro Joãozinho:
- Arroz é com S ou com Z?
E o Joãozinho responde:
- Aqui na escola eu não sei, mas lá
em casa é com feijão.

