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SAÚDE DO TRABALHADOR

COMEMORAÇÃO

Feliz Ano Novo!
Ao final de mais um ano que se
passa com a espantosa velocidade
que o mundo atual atribui a todas as
coisas, o SEEB Passo Fundo e Região agradece a todos os bancários
e bancárias de sua base territorial pela
parceria demonstrada durante mais
esta jornada.
Em 2011, mais uma vez, a nossa categoria mostrou sua força lutando pela manutenção e ampliação dos

seus direitos e servindo de exemplo a
todos os demais trabalhadores do
país.
Que 2012 seja um ano repleto
de conquistas, contendo prosperidade, saúde, amor e paz em todos os
seus dias.
Desejamos aos bancários (as)
e às suas famílias tudo de bom e melhor que a vida possa oferecer. Um
feliz ano de 2012 para todos!

“SÃO PILANTRA”

Corrida-sátira já tem seus
personagens para este ano
Alguns “atletas” já começaram
o aquecimento para a São Pilantra,
tradicional corrida-sátira à São
Silvestre que chega este ano à 14ª
edição, apresentando ao público os
principais vilões da sociedade em
2011.
Entre os favoritos está o Itaú
Unibanco - representado por “Roberto
Entuba” e “Moreira Males” - por
promover mais de 4 mil demissões,
inclusive de pessoas com deficiência
e às vésperas de Natal.
O Banco do Brasil, de “Aldemir
Maldine”, concorre por implementar

uma política de assédio moral,
péssimas condições de trabalho e
investir
na
precarização
e
terceirização do trabalho bancário, por
meio da aquisição do Banco Postal.
Outros bancos e banqueiros
foram lembrados, como o Bradesco
e seu “Três-oitão”(Trabuco); HSBC e
“Conrado Devil”; o “Satã-nder” e o
“Porteira”; e a Caixa com “Jorge
Pedreira”.
A São Pilantra surgiu em 1998.
Na época os bancários cobravam do
antigo Mercantil de São Paulo uma
pendência
na
PLR.

AUMENTO DO MÍNIMO

Receita com impostos superará
gastos da Previdência
O aumento de R$ 77 do salário
mínimo vai causar um gasto extra
anual de R$ 19,8 bilhões à Previdência
Social, de acordo com um estudo
feito pelo Departamento Intersindical
de
Estatística
e
Estudos
Socioeconômicos (Dieese) e
divulgado nesta terça-feira (27).
O custo para a Previdência,
contudo, é menor do que o aumento
da arrecadação de impostos que o
novo salário mínimo trará. Segundo o
Dieese, devido ao crescimento do
consumo consequente da alta do piso

salarial, a arrecadação de impostos
subirá em R$ 22,9 bilhões em 2012.
Os beneficiários do INSS
representam, de acordo com o
levantamento, a maior parte dos
brasileiros diretamente beneficiados
com o aumento do piso salarial.
Das 48 milhões de pessoas que
têm sua renda vinculada ao valor do
salário mínimo, 19,7 milhões (41%)
são aposentados ou pensionistas.
Cada R$1 de aumento no mínimo
representa mais R$257 milhões no
gasto anual da Previdência.

Aumentam casos de
sofrimento psíquico
Dados do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) demonstram
que as concessões de auxílio-doença
acidentário para casos de
transtornos
mentais
e
comportamentais têm crescido.
Afastamentos provocados por
doenças relacionadas a depressão e
transtornos de comportamentos
aumentaram 3,5% e 13%,
respectivamente,
quando
comparados os meses de janeiro a
outubro de 2011 com o mesmo
período de 2010.
Os trabalhadores do ramo
financeiro estão entre as categorias
que mais adoecem mentalmente.
Entre os bancários, mais de 65%
afirmam já ter sofrido estresse.
CONCURSO PÚBLICO

RS contratará 10 mil
professores
Com a expectativa de receber
100 mil inscrições entre os dias 16 e
31 de janeiro, a Secretaria da
Educação publica nesta quinta-feira
o edital do concurso do magistério.
Serão selecionados 10 mil
professores para nomeação entre
julho de 2012 e dezembro de 2014.
As provas serão aplicadas pela
FDRH, ao custo de R$ 2,7 milhões.
Para se inscrever, o professor com
nível superior pagará R$ 121,70 e o
que só tem o Ensino Médio
desembolsará R$ 53,38. As provas
estão previstas para o início de abril.
PIADINHA
O português estava subindo e
descendo uma escada com uma fita
métrica na mão e sempre que ia
tentar medir a escada, a fita caia. O
brasileiro então pergunta:
-Por que não deita essa escada no
chão? -É que eu quero medir a altura
e não o comprimento da escada!

