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BANRISUL - I

Emendas contra a privatização foram
aprovadas na Assembleia Legislativa

Os bancários gaúchos
conquistaram uma vitória na luta contra
a privatização do Banrisul. Na terçafeira, 1º de dezembro, a Assembleia
Legislativa aprovou as emendas que
preveem a obrigatoriedade da
realização de plebiscitos para que o
governo possa efetivar qualquer
transação com as subsidiárias Banrisul
Cartões e Banrisul Seguros. No
mesmo dia, a AL aprovou a criação das
duas subsidiárias. Outra reivindicação

dos banrisulenses aprovada é a
garantia de que os diretores dessas
empresas serão, obrigatoriamente,
funcionários de carreira do banco.
Na página do SEEB-PF na
Internet, você encontra matéria sobre
a batalha travada na AL. A matéria
esclarece ainda quanto às mudanças
porque passará o Banrisul. Ali também
estão disponibilizados os nomes dos
deputados que votaram contra o povo
gaúcho.

SINDICATO

Assembleia de Previsão Orçamentária será
realizada no dia 14/12/2015, às 18 horas

A Diretoria do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região,
cumprindo o disposto no estatuto da
entidade, convoca bancárias e
bancários associados para a
Assembleia Ordinária de Previsão
Orçamentária para o ano e 2016 que

será realizada no dia 14 de dezembro
de 2015, às 17:30 horas, em primeira
chamada, ou às 18 horas, em
segunda chamada, com qualquer
número de presentes, na sede do
sindicato, situada na rua General
Osório, nº 1411.

SÃO PAULO - I

Governo Alckmin declara guerra
aos estudantes paulistas

O governador de São Paulo,
Geraldo Alckmin, teve seu pedido de
reintegração de posse das escolas
públicas ocupadas recusado pelo
Tribunal de Justiça daquele Estado.
Não satisfeito, Alckmin decidiu tratar os
secundaristas como força militar
inimiga a ser abatida e declarou,
literalmente, guerra aos estudantes.
O Sr. Fernando Padula, chefe
de gabinete do Secretário de Educação
do governo Alckmin, em recente reunião
com dirigentes regionais de ensino,
repetiu, inúmeras vezes, que eles
estavam “em uma guerra” e
precisavam organizar “ações de
guerra” e que, somente assim, iriam
“ganhar” e “desmoralizar” os estudantes
em luta pelo direito de estudar. O áudio
completo da reunião pode ser ouvido
em: https://www.facebook.com/

jornalistaslivres/videos/
331363213654229/.
No dia seguinte às declarações,
o próprio Fernando Padula começou a
percorrer as escolas ocupadas
anunciando que iria desocupá-las à
força. A partir de então, a polícia tem
espancado e prendido estudantes que
participam diariamente das ocupações
e manifestações em defesa da
educação.
Os estudantes secundaristas
de São Paulo resistem à truculência
policial e ao ataque do governador
Alkmin contra a educação. São mais
de 220 escolas ocupadas. As
ocupações continuam firmes e contam
com a contribuição de militantes
sociais, sindicais, populares, jornalistas
e advogados e, sobretudo, com a
coragem decisiva dos estudantes.

BANRISUL - II

Mais uma mobilização
vitoriosa dos bancários
Uma vez mais, ficou
demonstrado que é com organização
e luta que os trabalhadores garantem
suas conquistas. A aprovação das
emendas na Assembleia Legislativa foi
conquistada após um árduo trabalho.
Os dirigentes sindicais percorreram
cada gabinete para buscar o apoio à
proposta dos bancários e a garantia de
sua aprovação. A exemplo do que
fizeram outros sindicatos do interior
do Estado, o SEEB-Passo Fundo
conseguiu aprovar, na Câmara de
Vereadores da nossa cidade, uma
moção de apoio às emendas.
A luta culminou na tarde de
terça-feira, quando os bancários
ocuparam as galerias da Assembleia
Legislativa. O objetivo era seguir
pressionando os deputados estaduais,
até o último momento, para que
fossem aprovadas as emendas aos
PL 204 e 308.
SÃO PAULO - II

SEEB-PF apoia a luta
dos estudantes

Educação pública e gratuita é
um direito constitucional de todos [as]
brasileiros [as]. É obrigação do Estado
garantir este direito. O Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo apoia os
estudantes paulistas e se solidariza
com a luta por uma educação pública
de qualidade. Repudiamos o
fechamento das escolas e a repressão
aos estudantes.
PIADINHA
Um homem no consultório de um
psiquiatra:
- Doutor, estou preocupado com
minha esposa. Quando estou no
trabalho, ela passa o dia conversando
com o abajur!
- Mas você a viu falando com o abajur?
- pergunta o médico.
- Não, o abajur me contou e pediu
segredo!!!

