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MOVIMENTO SINDICAL

17ª Conferência Estadual dos
Bancários acontece no sábado, 04/07

A 17ª Conferência Estadual
dos Bancários será realizada no
sábado, 04 de julho, em Porto Alegre.
Os participantes vão debater e
deliberar sobre as reivindicações da
categoria bancária do Rio Grande do
Sul para a próxima Campanha
Nacional dos Bancários.
As

deliberações dos gaúchos serão
submetidas à Conferência Nacional da
categoria que acontece no final do mês
em São Paulo. Reafirmamos que o
SEEB-Passo Fundo e Região vai
garantir transporte e alimentação às
bancárias e bancários interessados
em participar do encontro.

Pauta específica será
discutida dia 09/07

No dia 09 de julho, o SEEBPasso Fundo e Região vai realizar uma
assembleia com os funcionários do
Banrisul. Os presentes vão discutir
propostas para a pauta específica de
reivindicações a serem levadas ao
Encontro Nacional dos Banrisulenses
que acontecerá no dia 18.
BANCO DO BRASIL - II

BANCO DO BRASIL - I

Contraf-CUT se reuniu com técnicos
e dirigentes da Cassi

Dirigentes da Contraf-CUT,
acompanhados de representantes de
outras entidades dos funcionários do
Banco do Brasil, estiveram reunidos,
no dia 22, com diretores e técnicos
da Cassi. Na reunião, foi feita uma
análise detalhada da proposta que os
diretores da Caixa de Assitência
eleitos
pelos
associados
apresentaram ao banco. A proposta

BANRISUL

prevê a ampliação do Modelo de
Atenção Integral à Saúde e Estratégia
Saúde da Família.
As bases do projeto, as
premissas, os cálculos e o
cronograma de implantação foram
expostos pelos técnicos da Cassi. Os
técnicos expuseram também dados
detalhados sobre a situação do Plano
de Associados.

Atuários examinaram
a proposta do BB

Atuários da Cassi e da Previ
estiveram no Banco do Brasil. Eles
examinaram a fundo os dados que
embasaram a proposta que o banco
apresentou na mesa de negociação
sobre a sustentabilidade da caixa de
assistência. A partir daí, os atuários
deverão emitir um parecer sobre essa
proposta às entidades que representam
os associados nessa mesa.
SAÚDE

ESTADOS UNIDOS

A transparência exigida por Obama não GT-Adoecimento fez a
primeira reunião dia 25
inclui o TTIP, o TPP e o TiSA, por quê?
Na quinta-feita, 25, foi realizada

Nos C&N números 3075 e
3076, citamos os casos de Edward
Snowden, Bradley Manning e Julian
Assange para ressaltar a imensa
hipocrisia de Barack Obama. O
presidente dos EUA exigiu transparência
no futebol após vir à tona a corrupção
existente no âmbito da Fifa.
Hoje, informamos sobre outros
casos em que Obama não quer nem
ouvir falar em transparência. Trata-se
de acordos de “livre comércio” que vêm
sendo discutidos em segredo quase
que total por vários governos. A Parceria
Transatlântica para Comércio e
Investimento (TTIP), o Tratado da
Parceria Transpacífico (TPP) e o Acordo
sobre Comércio de Serviços (TiSA),
são desconhecidos dos povos
envolvidos. Ou seja, estão sendo
discutidos sem qualquer transparência,

inclusive pelo governo chefiado por
Obama. O título desta matéria
questiona o motivo disso.
No artigo, O governo das
grandes empresas: TTIP, uma lei para
dar mais poder às corporações,
encontramos algumas respostas.
Nele, o economista estadunidense,
Paulo Craig Roberts, escreve o
seguinte: “A expressão ”livre comércio”
costuma ser utilizada para mascarar o
poder que esses acordos outorgam às
corporações,
permitindo-lhes
demandar os Estados para anular as
legislações nacionais que regulam a
poluição, a segurança alimentar, os
transgênicos e os salários mínimos.”
A íntegra do artigo de Roberts
http://
pode
ser
lida
em
gilsonsampaio.blogspot.com.br/, data
de 10-06-2015.

a primeira reunião do Grupo de
Trabalho sobre Adoecimento. A
Contraf-CUT se valeu de um estudo
sobre a saúde do trabalhador divulgado
pela Fenaban. Com base nesse
estudo, a economista do Dieese,
Regina Camargos, apontou as causas
do crescimento do número de
doenças entre os bancários nos
últimos dez anos. O grupo de trabalho
bipartite foi formado a partir do disposto
pela cláusula 62ª da Convenção
Coletiva de Trabalho.
PIADINHA
A professora pede pro Bastião formar
uma frase com a palavra capacidade.
E o Bastião, sem demora lascou:
- Quando eu morava na roça, eu era
um sujeito abestado. Quando me
mudei cá pa cidade, eu miorei.

