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Trago seu direito previdenciário de volta
Boto governo e parlamentares corruptos aos seus pés
Aprisiono parlamentares viciados em propinas,
lavagem de dinheiro e caixa 2
Desfaço trabalhos terceirizados-precarizados
Evito desvinculação da aposentadoria do Salário Mínimo
Amarro direitos conquistados
Contato: PAI GREVE GERAL 28 DE ABRIL
PARTICIPE BANCÁRIO [A]!
MOVIMENTO SINDICAL - I

Centrais reforçam unidade e formam
Comando da Greve Geral de 28 de abril
Em reunião realizada no dia
13/04, em Porto Alegre, as Centrais
Sindicais reforçaram a unidade na
ação e formaram o Comando da
Greve Geral de 28 de abril para
derrotar as reformas da Previdência e trabalhista, e a terceirização
irrestrita do governo FORA TEMER!
O comando será coordenado por um dirigente de cada
central,
CUT,
CSP-Conlutas,
CTB, Força Sindical, Nova Central, CGTB e Intersindical e contará também com a participação de
entidades estaduais não ﬁliadas
às centrais e movimentos sociais.
A unidade das Centrais visa

intensiﬁcar a organização do movimento na capital e no Estado. As
centrais orientaram os sindicatos a
realizarem assembleias para deliberar pela participação na Greve Geral.
Todas as assembleias já realizadas aprovaram a paralisação.
Outras acontecem nesta semana.
Na mesma reunião do dia 13, rodoviários, metroviários e aeroviários
anunciaram que já decidiram participar da Greve Geral de 28 de abril.
A assembleia realizada ontem,
no Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo, deliberou pela
participação da categoria bancária da cidade na paralisação.

MOVIMENTO SINDICAL - II

Comitê Intersindical e Popular organiza
a Greve Geral em Passo Fundo
Passo Fundo segue o
modelo adotado pela centrais
sindicais para a oganização da
Greve Geral. O Comitê Intersindical e Popular contra as Reformas da Previdência e Trabalhista
reuniu-se na quarta [12] e já está
implementando as deliberações.
Conﬁra abaixo o calendário de atividades do Comitê:
Semeato I - 18/04 - 6h30min: ok;
Grazziotin - 18/04 - 07h30min: ok;
Kuhn Brasil - 18/04 - 17h: ok; Semeato II - 19/04 - 6h30min; UPF
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- 20/04 - 8h; UPF Assembléia das
categorias - 20/04 - 17h30min;
Coleurb - a deﬁnir; HSPV - a deﬁnir;
Reunião geral do Comitê - 19/04 14h no SEEB-PF; Imprensa: Rádio
Planalto - programa do Altair - 19/04
- 9h30m: Dário; Radio Planalto programa da CMP-Sindicato - 19/04
- 16h: Bino; Rádio Diário da Manhã
- Programa Por falar em ecologia - 22/04 - 8h: Nelson Fazenda.
RUMO À GREVE GERAL. DIA
28/04, VAMOS PARAR O BRASIL!
NENHUM DIREITO A MENOS!
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RH008 pode ser
ressuscitada
O maldito mecanismo que
permite demissões sem justa causa na Caixa Econômica Federal
pode estar prestes a voltar a infernizar a vida dos trabalhadores
[as] da empresa. Os rumores de
retorno da RH008 já estão deixando ainda mais apreensivos
os funcionários da CEF, que, nos
últimos meses, enfrentam, diariamente, ameaças de perda de
função, fechamento de agências e
redução de atuação da empresa.
Baixado durante o governo
de Fernando Henrique Cardoso,
em fevereiro de 2000, numa época em que a Caixa estava sendo
preparada para a privatização, a
RH 008 foi utilizada sem critérios
para demitir trabalhadores apenas
para justiﬁcar o enxugamento do
banco. Cerca de 440 bancários
foram dispensados. A norma foi
revogada em 2003, após negociação com o movimento nacional dos empregados, sendo acatadas decisões judiciais a favor
da reintegração dos demitidos.
Precisamos estar atentos e,
sobretudo, preparados para organizar manifestações e paralisações
caso se conﬁrmem os rumores do
retorno do maléﬁco mecanismo.
PIADINHA
O cara ﬁnalmente conseguiu convencer a garota mais bonita do
bairro a sair com ele. Quando eles
entraram no carro, a gata foi colocar o cinto de segurança e deixou
escapar um sonoro peido.
- Me desculpe. - disse ela, constrangida - Eu espero que isso ﬁque
só entre nós dois...
- Não sei não! - disse o rapaz,
abrindo a janela - Se você não se
importa, eu preﬁro que se espalhe
um pouco!

