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

www.bancariospassofundo.org.br

secretaria@bancariospassofundo.org.br

SANTANDER I

sem qualquer negociação, mudanças nas horas extras e no fracionamento das férias. Também
a data do pagamento dos salários
foi alterada unilateralmente pelo
Santander; passou do dia 20 para
o dia 30 de cada mês.

SANTANDER II

Convenção Coletiva da categoria
bancária vige até 31 de agosto de 2018
Santander dá o tom do que os banqueiros querem impor à categoria
Com as medidas impostas a por outras, é que voltamos a enfatiseus trabalhadores, o Santander dá zar. Bancárias e bancários têm que
o tom do que os banqueiros estão se preparar, precisam estar bem
preparando para tentarem impor à conscientes do que propicia aos
categoria bancária. Principalmente banqueiros a tal reforma trabalhista.
a partir do término da vigência da A partir daí, o caminho é união, ornossa Convenção Coletiva em 31 ganização e mobilização na defesa
de agosto de 2018. Por essas e dos direitos da categoria.
REFORMA DA PREVIDÊNCIA I

CPI desnudou as falácias de Temer
A Comissão Parlamentar
de Inquérito [CPI] da Previdência Social demonstrou que, entre
2013 e 2015, o superávit previdenciário foi de R$ 123 bilhões.
Caíram as máscaras.
Estes números, revelados
pelo relator da CPI da Previdência,
que, como frisamos no C&N anterior, é da base governista no Senado, desnudaram as falácias impostas a fórceps pelo corrupto Governo
Temer sobre o rombo previdenciá-

rio. Em outras palavras: o discurso
ﬁscal é absolutamente impreciso,
inconsistente, falacioso e alarmista.
Não foi à toa que o governo abandonou esse discurso e
passou a defender uma outra falácia, a dos privilégios do funcionalismo público. Tais privilégios supostos, aﬁrmamos nós -, teriam
que ser eliminados para garantir
a aposentadoria do restante dos
trabalhadores, tenta nos enganar
o governo Temer.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA II

Através da DRU, o governo drena enorme
quantidade de recursos, apontou a CPI
Há um outro dado de suma
importância revelado pela CPI
da Previdência que diz respeito à
DRU. Através da Desvinculação de
Receitas da União, o governo federal vem, já há muitos anos, drenan-

18 / dezembro / 2017

3601-2785 ou 3601-2786

SINDICATO I

Com base na reforma trabalhista, banco
impõe novas regras aos funcionários
O Santander não quer esperar muito tempo e já entrou em
ritmo de reforma trabalhista. Com
base nela, no dia 11/12 o banco
espanhol começou a aplicar novas regras a seus funcionários.
Foram impostas, unilateralmente,

Nº 3312

do uma enormidade de recursos
da Seguridade Social, onde está
inserida a Previdência. Segundo
o documento, entre 2005 e 2014, a
DRU foi responsável por retirar R$
500 bilhões da Previdência.

Previsão
orçamentária
Assembleia será realizada na
quinta-feira, 21/12/2017, às 17h30
A Diretoria do Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo
e Região convoca bancárias e
bancários associados à entidade
a participarem da Assembleia de
Previsão Orçamentária para o ano
de 2018 que realizar-se-á na próxima quinta-feira, 21 de dezembro, às 17 horas e 30 minutos, em
primeira chamada, ou às 18 horas, em segunda chamada, com
qualquer número de presentes, na
sede do sindicato situada à Rua
General Osório, nº 1411.
SINDICATO II

Psicoterapeuta
ﬁrmou convênio
A psicoterapeuta Francielle Nunes Hoffmann ﬁrmou convênio com Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região.
A
proﬁssional oferece, a bancárias
e bancários ﬁliados à entidade, e
seus dependentes, o desconto de
50% nos seguintes atendimentos:
psicoterapia individual adolescente, adulto e idoso; psicoterapia de
casal e família.
O endereço do consultório
é: Rua Bento Gonçalves, nº 273,
Edifício Champs Elysées Center,
sala 402, Passo Fundo. O telefone para contato é [54]99662-9536.
PIADINHA
O Manoel conseguiu um emprego
em uma transportadora e, no primeiro dia, o seu chefe pergunta:
— Manoel, você escreveu “Este
lado para cima” nas caixas que
transportam os copos de cristal?
— Sim senhor! E para ter certeza
de que todos iam ler, eu escrevi
em todos os lados!

