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MOVIMENTO SINDICAL I
Greve Geral no País no dia 28.
E as atividades começam
hoje, com a incorporação do dia
31 de março ao calendário de lutas
nacional deliberado pelas Centrais
Sindicais.
Estão programados
atos públicos, panﬂetagens, mobilizações e paralisações, sobretudo nas capitais, contras as reformas do governo FORA TEMER!

MOVIMENTO SINDICAL II

Rumo à Greve Geral
A decisão foi aprovada
na segunda-feira, [27], pela CUT,
CSP-Conlutas, UGT, Força Sindical, CSB, CGTB, Nova Central
e Intersindical. A unidade foi um
elemento decisivo para o sucesso
do dia 15 de março. A preparação
do dia 28 começa desde agora.
Neste sentido, este dia
31 de março será um primeiro momento que servirá como
ensaio para o dia 28 de abril.

Os trabalhadores e o povo
brasileiro não podem continuar aceitando que o país seja governado por
quadrilheiros bandidos que atacam
os direitos do povo para defender as
empresas que ﬁnanciaram com propina as suas campanhas eleitorais.
Para impedir as reformas
da previdência, trabalhista e barrar a lei das terceirizações somente com Greve geral. FORA TEMER! Nenhum direito a menos!

GOVERNO FEDERAL

Temer quer privatizar satélite altamente
estratégico para o país
O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação
[SGDC-1] ainda nem foi lançado
ao espaço e o governo golpista
de Michel Temer, entreguista até a
medula, já quer privatizá-lo.
Carlos des Essarts Hetzel, especialista em Telecomunicações & Infraestrutura de TIC,
que trabalha na liderança do
Partido dos Trabalhadores no
Senado, nos informa que “no dia
23/02/2017, dirigentes da Telebrás [...] apresentaram proposta
para comercialização do Satélite–
SGDC, optando por dividir a capacidade satelital em 4 lotes e alienar 3 deles, isto é, mais de 80%
da capacidade, mediante oferta
pública”.
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Dia 28 de abril vamos parar o Brasil!
Com esta síntese agregadora, as Centrais Sindicais
brasileiras decidiram, por unanimidade, os próximos passos da
mobilização nacional contra as
reformas da previdência, trabalhista e terceirizações. Todo o
mês de abril será dedicado a protestos, atos, paralisações e atividades que culminarão com uma
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Hetzel se disse surpreso
com a notícia e desabafou, por
tratar-se de um “momento que
deveria ser de glória do povo brasileiro e de fortalecimento da soberania nacional, pois estamos
caminhando para adquirir a independência nas comunicações via
satélite”. Ainda conforme Hetzel,
“O Sistema Nacional de Comunicação Via Satélite é uma questão
de soberania e segurança nacional, pois os atuais satélites utilizados pelo Brasil são de propriedade e controle de multinacionais.
Sua operação é feita por estações
terrenas localizadas fora do país”.
O tema tem extrema importância. Por isso, tornaremos a
abordá-lo em breve.

O(a)s Delegado(a)s
Sindicais eleito(a)s
Nos dias 22, 23, e 24 de
março de 2017, ocorreu a eleição
para delegada(o) sindical do Banrisul na base territorial do SEEB
Passo Fundo e Região. A colega Dalva Neide Soccol, da agência Passo Fundo Centro, e o colega Paulo Rogimar Ferreira de
Mello, da agência São Cristóvão,
foram eleitos com 190 votos favoráveis, do total de 194 eleitores.
O mandato inicia-se no dia 1º de
abril e terá a duração de um ano.
O Sindicato ressalta a expressiva participação dos banrisulenses no processo eletivo. Ela fortalece a entidade e servirá de respaldo
à atuação dos novos delegados.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Governo Temer quer
continuar o desmonte
Segundo o presidente da
Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, as alternativas para
100 a 120 agências que considera
“deﬁcitárias” passam por fusão, diminuição da estrutura, remanejamento para outro local e até mesmo o fechamento. Para Sérgio
Takamoto, secretário de Finanças
da Contraf-CUT e funcionário da
CEF, o desmonte da Caixa continua. “Essa tática é usada há
tempos pelos neoliberais. Primeiro eles enfraquecem a empresa
pública ao máximo, para depois
privatizá-la, com a justiﬁcativa de
que é a melhor saída para o governo”, aﬁrmou Takamoto.
PIADINHA
Duas galinhas estão preparando o
café. Uma pergunta para a outra:
- Pó pô pó?
A outra responde:
- Pó pô.

