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MOVIMENTO SINDICAL

sembleia Geral Extraordinária. Na
pauta, a deliberação sobre a paralisação do dia 30/06 e a participação da categoria na Greve Geral
desse dia.

BANRISUL - I

Audiência Pública na Câmara destacou
a importância do banco para o RS
Na sexta-feira, 23/06, foi realizada, na Câmara de Vereadores de
Passo Fundo, mais uma Audiência
Pública em Defesa do Banrisul Público. Foi a quarta realizada no interior
do Estado; Alegrete, Osório e Caxias
do Sul já haviam feito as suas. Uma
vez que foi proposta pela Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul da
Assembleia Legislativa, a audiência
foi coordenada pelo deputado estadual Juliano Roso [PCdoB}.
Na abertura, o vereador Alex

Necker [PCdoB] e diretores do Sindicato proferiram breves discursos em
defesa do Banrisul e também das
demais empresas públicas e estatais do Rio Grande do Sul. Todos se
posicionaram com veemência contra as privatizações pretendidas por
José Sartori e Michel Temer. Na sequência, o deputado Roso apresentou um painel em que expôs uma
série de dados que demonstram o
quão importante o banco dos gaúchos é para o nosso Estado.

BANRISUL - II

Audiência aprovou a criação de um
Comitê em Defesa das Empresas Públicas
Terminado o painel, o deputado Juliano Roso abriu para perguntas e intervenções dos presentes. A audiência teve a duração de
quase duas horas e aprovou a criação de um Comitê em Defesa das
Empresas Públicas. O comitê terá
sede no SEEB-PF e deverá implementar atividades de conscientização e de mobilização da população
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MOVIMENTO SINDICAL

Assembleia hoje, às 18 horas, delibera
sobre paralisação no dia 30, Greve Geral
Nesta segunda-feira, às
18 horas, em primeira chamada,
ou às 18h30, em segunda chamada, o Sindicato dos Bancários de
Passo Fundo e Região realiza As-

Nº 3260

de Passo Fundo e da região quanto
à importância dessas empresas.
As atividades do comitê também visarão o plebiscito que pode vir a ser
realizado no póximo ano.
Participaram da audiência
cerca de 40 funcionários do Banrisul, dirigentes do SEEB-Passo Fundo e de outras entidades além de
secretários municipais.

CONGRESSO NACIONAL

Senador ataca conquista da categoria
Projeto propõe a liberação da abertura dos bancos aos sábados
O senador Roberto Muniz da lei 4178/1962. Este artigo proíbe
[PP-BA] apresentou, no dia 21, um a abertura dos bancos aos sábados.
projeto de lei propondo a liberação Sua aprovação, há 55 anos, repreda abertura dos bancos aos sába- sentou uma grande conquista da
dos. O Projeto de Lei do Senado categoria bancária em sua luta em
[PLS 203/2017], revoga o artigo 1º defesa da saúde dos trabalhadores.

Sítio Na Pressão
está disponível
“NA PRESSÃO é uma ferramenta de mobilização, via internet. Ela oferece um jeito prático
de pressionar – por email, telefone
ou redes sociais – autoridades e
representantes de qualquer instância do Executivo, no Legislativo ou no Judiciário.” Assim a
Central Única dos Trabalhadores
[CUT] apresenta o sítio https://napressao.org.br/ lançado na quinta-feira da semana passada, 22/06.
Disponível o sítio, bancárias e
bancários já podem participar
da campanha de pressão sobre
o Congresso Nacional contra a
aprovação das reformas destruidoras dos nossos direitos.
SINDICATO

Psicóloga ﬁrmou
convênio
A psicóloga Francieli Baseggio Luft ﬁrmou convênio com o
Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região. Pelo convênio,
bancarias e bancários associados
à entidade, e seus dependentes,
terão direito ao desconto de 50%
nos atendimentos em Psicologia
clínica para adolescentes, adultos
e idosos e na terapia de casais e
família. O consultório está localizado à Rua Bento Gonçalves nº
473, sala 103 e o telefone para
contato é [54]99125-4951, em
Passo Fundo.
PIADINHA
O Manuel e a Maria estavam sentados num banquinho em uma praça
e veio um passarinho e cagou no
ombro dele. Então a Maria falou:
- Ó Manuel, limpes isso com esse
lencinho.
- Xi, Maria. Agora não sei mais
qual foi o passarinho que me fez
isso.

