Sexta-feira
Informativo do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região - CUT

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

SINDICATO
dia 25 de agosto na sede da Apcef.
O Sindicato comecará a vender os
ingressos, em número limitado, em
breve. Agende-se e garanta o seu.

BANRISUL

Câmara de Passo Fundo aprova moção
de apoio à luta em defesa do Banrisul
Na segunda-feira [07], a
Câmara de Vereadores de Passo
Fundo aprovou, por maioria, moção de apoio à luta contra a privatização do Banrisul. Diretores do
Sindicato participaram da sessão.
Apenas três vereadores
votaram contra a moção em defesa do Banrisul público e forte.
Em outras palavras: são a favor
da privatização do Banrisul. São
eles: Paulo Neckle [PMDB]; Mateus Wesp [PSDB] e Roberto To-

son [PSD].
A aprovação desta moção
é muito importante para garantir
apoio à luta em defesa do Banrisul junto aos legislativos municipais. Continuaremos a intensiﬁcar
a mobilização em todo o Estado.
Precisamos sensibilizar a população gaúcha sobre a importância
da manutenção do banco como
instituição pública, voltada para o
desenvolvimento do Rio Grande
do Sul.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS 2017

Não aceitaremos o retorno do assédio
Na reunião entre o Comando Nacional dos Bancários e
a Fenaban, realizada na terça-feira [8], foi discutida a cláusula 37
[monitoramento de resultados]. O
Comando manteve posição ﬁrme,
contrária ao retorno da divulgação
do “ranking individual de trabalha-

dores”. O maldito mecanismo era
um instrumento de tortura, assédio
e humilhação aos bancários [as].
Os banqueiros querem reativá-lo.
Diante da resistência do
Comando Nacional, a Fenaban
propôs uma nova negociação
para o dia 24 de agosto.

SAÚDE

As doenças mentais e sua relação com
e a crise do capitalismo
Duas em cada dez pessoas são afastadas do trabalho por
medo do futuro, palpitações, insônia, falta de ar, sensação de paralisia e sintomas de ansiedade.
As concessões de auxíliodoença por transtornos de ansiedade cresceram 17% em quatro
anos - de 22,6 mil, em 2012, para
26,5 mil, em 2016, segundo dados
da Secretaria de Previdência. O
transtorno mental é uma das prin-
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3601-2785 ou 3601-2786

PREVIDÊNCIA SOCIAL - I

Festa dos Bancários acontece no dia 25
A tradicional Festa dos Bancários [as], promovida pelo SEEB-PF todo ano em comemoração ao
Dia do Bancário, será realizada no

Nº 3276

cipais causas de afastamentos do
trabalho no setor bancário, superando os casos de LER/Dort. Em
2013, foram 5.042 afastamentos
por transtornos mentais e comportamentais, totalizando 27% do total
de afastamentos.
Especialistas apontam que
esta alta está relacionada aos efeitos da crise econômica e às medidas de austeridade resultantes em
desemprego e endividamento.

CPI conclui que
não existe déﬁcit
Após 22 audiências no Senado, a Comissão Parlamentar de
Inquérito [CPI] que apura o “rombo” da Previdência apresentou um
balanço dos trabalhos. O relatório
da CPI aponta que a Previdência
brasileira não é deﬁcitária, mas
sim superavitária. Outro dado
apurado pela CPI: setores do patronato arrecadam por ano cerca
de R$ 25 bilhões do trabalhador[a]
e não repassam à Previdência.
PREVIDÊNCIA SOCIAL - II

A mídia não divulga
a CPI, por quê?
Os dados apurados pela
CPI da Previdência são “de cair o
queixo”, na casa das centenas de
bilhões. Por exemplo, a dívida acumulada de grandes bancos e empresas, como Itaú, Bradesco, Caixa
Econômica, Banco do Brasil, montadoras de automóveis e a JBS,
para com a Previdência, ultrapassa
mais de R$ 500 bilhões de reais.
A mídia hegemônica sempre se mostra bastante ciosa para
com os recursos públicos. Por que
então não divulga os resultados da
CPI da Previdência? Por que não
faz ampla divulgação desses devedores que trazem enormes prejuízos ao povo brasileiro?
PIADINHA
O homem chega no bar e diz para
o dono:
- Eu quero um copo de cachaça.
O dono serve a bebida e o homem
pega um canudo no bolso e coloca
no copo. O dono então pergunta:
- Você não está muito grandinho
pra usar canudo?
E o homem responde:
- É que eu prometi para minha
mulher que nunca mais colocaria
a boca em um copo de cachaça.

