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Encontros Estaduais dos funcionários do
BB e da CEF acontecem no sábado, 10/06
da Fetraﬁ-RS, em Porto Alegre, a
partir das 9h.
Os encontros terão caráter
deliberativo e irão debater as pautas propostas pelos congressos
nacionais.
No próximo C & N publicaremos a pauta a ser debatida nos
encontros.

REFORMA TRABALHISTA

Fim da organização sindical é um objetivo
Conforme
combinado,
prosseguimos esmiuçando esta
desgraça de projeto que está em
discussão no Senado, a Reforma
Trabalhista, ou melhor a destruição
dos parcos direitos do trabalhador
brasileiro.
O referido autoriza o patrão
a “negociar” diretamente os direitos surrupiados dos trabalhadores
[as] ao acabar com a assistência
do sindicato à homologação. Mais,
objetivando destruir a organização

sindical, cria a ﬁgura de uma representação no local de trabalho
“independente” para competir com
o Sindicato na defesa dos direitos
dos trabalhadores [as].
Não bastasse isso, restringe o papel do Sindicato na negociação coletiva e impõe ao trabalhador
um acordo individual negociado
com o patrão. Na prática, promove
o desmonte da organização sindical objetivando deixar o trabalhador
[a] completamente desprotegido.

SAÚDE

Palestra e livro: “Mitos e Verdades para
uma Vida Saudável”
Quantas vezes você já
planejou iniciar uma dieta na segunda-feira, frequentar a cademia
ou parar de fumar? Quantas vezes por semana você consegue
parar e dedicar um tempo à sua
saúde? Ao longo de uma vida,
muitas vezes, não conseguimos
atingir tais objetivos. Mas por
quê? Falta interesse, persistência, motivação? Você sabe quais
pensamentos nos sabotam diariamente e como podemos nos
livrar deles?
Essa temática, bem como
dúvidas, crenças e mitos são
abordados no livro “Mitos e verdades para uma vida saudá-
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BANRISUL

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

As demandas especíﬁcas
dos funcionários da Caixa Econômica Federal e do Banco do
Brasil no Rio Grande do Sul serão
pautadas no dia 10 de junho, durante os Encontros Estaduais dos
trabalhadores destes bancos. As
programações serão desenvolvidas de forma simultânea, na sede
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vel”, escrito pela proﬁssional
de Educação Física, Cláudia Lucchese.
De uma maneira interativa
e com uma linguagem informal,
divertida e muito comprometida,
a autora vai mostrar como a sua
vida pode mudar.
O quê: Palestra e lançamento
do livro “Mitos e Verdades
para uma Vida Saudável”;
Quando:
08 de junho – Lançamento (17h30min) e palestra
(19h30min);
Local: Teatro Municipal Múcio
de Castro, na Av. Brasil, 758, em
Passo Fundo.
Participe Bancário [a]!

Sobre o ato em
defesa do banco
Há 15 anos, os banrisulenses conseguiram uma salvaguarda
que repercute ainda hoje nas lutas
em defesa do Banrisul público. A luta
puxada pelos Sindicatos conseguiu
a aprovação da PEC 94/98 e alterou
o Artigo 22 da Constituição Estadual. A PEC 94/98 impede qualquer
governante que momentaneamente
ocupe o Piratini, de privatizar o Banrisul sem fazer um plebiscito e ouvir
os sul-rio-grandenses. No embalo
dessa luta, também foram incluídas
na PEC a CRM, a Sulgás e a CEEE.
Para comemorar a passagem desta data histórica da luta dos
Banrisulenses em defesa do Banrisul público e forte, o movimento
sindical bancário organizou um Ato
Público na sexta-feira, [2], às 10h,
em frente à Agência Central do Banrisul, em Porto Alegre.
Os diretores Júlio Montenegro e Nelson Fazenda representaram o SEEB-Passo Fundo no ato
público em Porto Alegre.
SINDICATO

Firmado convênio
com nutricionista
A nutricionista Valdenice
Fraga Morais ﬁrmou convênio com
o SEEB-Passo Fundo. Bancárias
e bancários, e seus dependentes,
poderão usufruir do desconto de
40% nos atendimentos. O consultório está localizado à Rua Morom, nº 637, centro, e o telefone
para contato é [54]99631-0216.
PIADINHA
Nos primeiros anos de casados, o
homem pergunta pra mulher:
- Tomou a pílula?
Passados 40 anos juntos, é a vez
da mulher perguntar pro marido:
- Tomou a pílula?

