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BANRISUL

Bagé: 19/06/2017
Camaquã: 14/06/2017
Caxias do Sul: 21/06/2017
Osório: 21/06/2017
Passo Fundo: 23/06/2017
Pelotas: 26/06/2017
Santa Cruz do Sul: 28/06/2017
Santa Maria: 12/06/2017
Santo Ângelo: 16/06/2017.
Ato público em Porto Alegre - na
sexta-feira, 02/06, a Fetraﬁ-RS e
o SEEB-Porto Alegre realizam um
ato público em defesa do Banrisul.
A manifestação acontece na Praça da Alfândega, às 12 horas, ao
lado do prédio da Direção Geral.

GOVERNO FEDERAL

Não há limites para a desfaçatez
Parece não haver limites
para a desfaçatez do governo federal. Na semana passada, o Ministro do Desenvolvimento Agrário,
Osmar Terra, ousou qualiﬁcar
de criminosos os mais de 200 mil
manifestantes - trabalhadoras e
trabalhadores, do campo e da ci-
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3601-2785 ou 3601-2786

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Audiências públicas vão defender o
banco contra a privatização
No mês de junho, serão
realizadas audiências públicas
regionais contra a privatização do
Banrisul. As audiências serão promovidas pela Frente Parlamentar
em Defesa do Banrisul Público e
a Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul. Todo o povo riograndense está sendo chamado
a participar das audiências, em
especial os funcionários e funcionárias do banco e suas entidades
representativas - sindicatos e associações. As audiências já conﬁrmadas são as seguintes:
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dade, e estudantes - que ocuparam as ruas da capital federal em
protesto contra o governo golpista
e corrupto de Michel Temer. Para
tanto, Terra chegou a se utilizar de
uma fraude, o que, partindo desse
governo, não chega a surpreender. Veja na matéria abaixo.

MARCHA SOBRE BRASÍLIA

Ministro de Temer fez uso de fraude
para tentar inculpar os manifestantes
Osmar Terra publicou foto de incêndio ocorrido em 2005 como se
tivesse sido provocado na Marcha sobre Brasília de 24 de maio
“Criminosos se mani- trodomundo.com.br desmascarou
festando. Punição tem que ser o ministro: “A fotograﬁa é de um
exemplar para quem faz [...]”, acu- incêndio ocorrido em 2005 [...], que
sou o ministro Osmar Terra, em destruiu parte de um prédio da Preseu Tweet, na quarta-feira, 24. vidência Social em Brasília, no SeNo post, Terra publicou uma foto- tor de Autarquias Sul, a poucos megraﬁa que seria, supostamente, a tros da Esplanada dos Ministérios”.
Conﬁra a vergonhosa frauprova da culpa dos manifestantes.
de
de
Osmar
Terra. Acesse http://
Ele imaginava que conseguiria ludibriar todo mundo, pois www.diariodocentrodomundo.
a grande mídia ignorou a fraude. com.br/essencial/fraude-ministroTerra não contava, porém, com a -osmar-terra-posta-foto-de-2005-de-predio-em-chamas-e-atribui-amídia alternativa.
O sítio www.diariodocen- -manifestantes.

Sobre a reunião de
negociação de 25/05
Na quinta-feira, 25/05, a
Comisão Executiva dos Empregados da Caixa Econômica Federal
esteve reunida com representantes
da diretoria da empresa. Na pauta,
as horas não trabalhadas na paralisação nacional do dia 15 de março
e na Greve Geral de 28 de abril. A
CEE/Caixa cobrou a reversão dos
descontos imputados aos funcionários. Outros assuntos abordados
foram: contratação de pessoas com
deﬁciência, Sipon, verticalização/
reestruturação, PSI, Funcef, descomissionamento arbitrário [nova versão da RH184] e PLR.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

CEE/Caixa exigiu
debate sobre o PSI
Na reunião do dia 25, a
CEE/Caixa exigiu um debate amplo sobre o Programa de Seleção
Interna [PSI]. Para a CEE, a discusão sobre o programa se faz necessária, porque a CEF implementou várias mudanças no mesmo
sem qualquer negociação com os
representantes dos trabalhadores.
Na página do SEEB-PF
na Internet, pode ser lida matéria
completa sobre a negociação realizada na semana passada.
PIADINHA
Um bêbado entra na igreja na hora
da missa e senta. O padre ﬁca incomodado com ele e fala para todos:
- A bebida é um vicio horrível. Um
bêbado jamais conseguira a salvação. Se algum de nós estiver bêbado, que ﬁque em pé?
O bêbado levanta, dá uma olhada
demorada para todos que estão
sentados, e dispara:
- Então, seu padre, somos só nos
dois mesmo!

