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Convênio com a
Agências com até 15 funcionários devem
CIST está disponível
pagar as horas extras integralmente
A partir do dia 2 de janeiro,
passou a vigorar o disposto no
parágrafo sexto da cláusula 6ª do
Acordo Coletivo Aditivo assinado entre
a Contraf-CUT e a diretoria da Caixa
Econômica Federal. Tal parágrafo
estabelece o “pagamento de 100% das
horas extras realizadas em agências
com até 15 empregados” e faculta ao

funcionário
a
opção
pela
compensação.
O pagamento integral dessas
horas fazia parte da pauta de
reivindicações dos funcionários da CEF
aprovada no 29º Conecef e foi garantido
a partir da grande mobilização dos
trabalhadores na Campanha Nacional
dos Bancários 2013.

GOLPE DE 1964 - I

Presidente dos EUA pensou em ação
militar para depor João Goulart
"Você vê a situação indo para
onde deveria, acha aconselhável que
façamos uma intervenção militar?”,
perguntou o então presidente dos
Estados Unidos, John Kennedy, ao seu
embaixador no Brasil, Lincoln Gordon.
Kennedy fez tal indagação após ouvir
os relatos de Gordon sobre a situação
em nosso país em uma reunião
realizada no dia 7 de outubro de 1963,

na Casa Branca. Em resposta, o
embaixador afirmou que projetava uma
intervenção caso o governo de João
Goulart pendesse para a esquerda.
Mais algumas informações
sobre os preparativos para o golpe de
1964, você pode colher no sítio
www.arquivosdaditadura.com.br que
disponibiliza gravações realizadas pelo
próprio governo estadunidense.

GOLPE DE 1964 - II

O desprezo dos EUA pela democracia
e a autodeterminação dos povos
A intervenção militar pensada
por Kennedy e projetada pelo
embaixador Gordon, no entanto, não
aconteceu. Bastou ao governo dos
Estados
Unidos
apoiar,
diplomaticamente e com “otras cositas
más”, os conspiradores que levaram
a cabo o golpe de Estado de 1964. O
golpe instaurou uma ditadura civilmilitar que durou 21 anos.
João Goulart não foi o único
presidente legimamente eleito por seu
povo que foi derrubado com o apoio
de governos dos EUA. Inúmeros
golpes semelhantes que ocorreram na
América Latina e outras regiões do
planeta foram arquitetados e
executados com total apoio de tais
governos. Tais episódios mostram
claramente o enorme desprezo que os

Estados Unidos têm pela democracia
e a autodeterminação dos povos.

http://historiandonovestibular.blogspot.com.br/2013/09/

Aos poucos, a categoria
bancária vem se utilizando com maior
frequência do convênio que o SEEBPasso Fundo firmou com a CIST
(Comunidade Intersindical de Saúde
do Trabalhador). A CIST disponibiliza
um vasto rol de médicos, de diversas
especialidades, e as consultas,
quando não são feitas no mesmo dia,
não tardam muito mais tempo a se
efetivarem.
São costumeiros os casos em
que a bancária ou bancário precisam
de uma consulta e se veem numa
situação desagradável. Ou o plano
de saúde não tem convênio com o
profissional requerido ou a consulta
só pode ser marcada para uma data
longínqua. Nestes momentos, o
convênio com a CIST pode ser uma
boa solução. Informações podem ser
obtidas pelo telefone 3312-5016.
IMPOSTO DE RENDA

Tabela teve correção
abaixo da inflação
Conforme o Sindifisco
(Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal do Brasil),
a correção da tabela do Imposto de
Renda em 2013 ficou abaixo do índice
da inflação. No ano passado, o IPCA
(Índice de Preços ao Consumidor
Amplo) chegou aos 5,72%,
enquanto que a tabela do IR foi
corrigida em apenas 4,5%.
A não correção da tabela
do IR traz enorme prejuízo aos
trabalhadores. Ainda segundo o
Sindifisco, em 1996 a isenção do
IR beneficiava os trabalhadores
que ganhavam até 9 salários
mínimos e, hoje, quem ganha dois
mínimos é obrigado a declarar.
PIADINHA
O louco pergunta para o outro:
- Você sabe que horas são?
- Sei! - responde o outro.
- Muito obrigado!

