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BANRISUL - I

Banco se recusa a discutir o Plano de
Carreira durante a campanha

Na negociação realizada
ontem, recém a primeira da campanha
deste ano, a diretoria do Banrisul se
recusou a debater a implantação

imediata do Plano de Carreira. O
banco não quer discutir o tema durante
as rodadas de discussão da pauta
específica dos banrisulenses.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

Pauta de reivindicações já foi quase
toda debatida com a Fenaban

Já foram realizadas três
reuniões de negociação da pauta de
reivindicações da categoria bancária
com a Fenaban. Os temas debatidos
até aqui foram Emprego, Saúde e
Condições de Trabalho, Segurança e
Igualdade de Oportunidades. Não

houve qualquer aceno da parte da
Fenaban no sentido de atender as
reivindicações da categoria. Para a
quarta-feira, 16/09, está agendada a
última reunião prevista no calendário
de negociações. O tema a ser
discutido será Remuneração.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Aproxima-se o primeiro momento de
definição deste ano de 2015

Se se repetir o que tem
ocorrido nos últimos anos, a Fenaban
não deverá apresentar sua
contraproposta na negociação do dia
16. Deverá agendar novo encontro
com o Comando Nacional dos
Bancários para a semana seguinte,
para apresentar o que tem chamado
de “proposta global”.
Então, o Comando convocará
os sindicatos para que realizem
assembleias para apreciação da
“proposta global”. A categoria terá que
dizer sim ou não a ela. Se a categoria
disser sim, encaminha-se a assinatura

de um novo acordo. Se a categoria
disser não, as assembleias deverão
apontar para o fortalecimento da
mobilização, estabelecendo uma data
para o início de mais uma greve da
categoria bancária brasileira. Portanto,
aproxima-se o primeiro momento de
definição da Campanha Nacional dos
Bancários 2015.
É de lembrarmos que, nos
últimos anos, a tal “proposta global”
não tem satisfeito, minimamente, as
demandas da categoria e vem sendo
rejeitada pelas assembleias. Assim,
devemos estar preparados para a luta.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Debates das pautas específicas do BB e
da CEF se encerram na próxima semana
Também para os bancos
públicos federais, Banco do Brasil e
Caixa Econômica Federal, o
calendário prevê a última reunião de
negociação das pautas específicas
para a próxima semana, dia 18/09. A
CEF faz a terceira reunião com o
Comando Nacional dos Bancários

nesta sexta-feira. Serão debatidos os
temas Saúde Caixa, Isonomia e
Carreira. Também hoje, o Banco do
Brasil estará realizando o quarto
encontro com os representantes dos
funcionários. Os temas debatidos
serão as Cláusulas Sociais e
Previdência Complementar.

BANRISUL - II

Comando cobrou
agilidade e resultados

Na negociação de ontem, o
Comando Nacional dos Banrisulenses
cobrou da diretoria do Banrisul
agilidade nas negociações e
resultados concretos. O Comando
alertou o banco sobre a possibilidade
de mais uma greve forte caso não
houver avanços efetivos no
atendimento das reivindicações dos
trabalhadores.
Prorrogação do Aditivo - os
negociadores do banco informaram
que a vigência do Acordo Aditido será
prorrogada até que seja assinado um
novo após as negociações da pauta
específica.
Nova negociação foi marcada
para a quinta-feira, dia 17/09
IMPOSTOS

Mais ricos
pagam menos IR

Dados divulgados pela
Receita Federal, recentemente,
mostram que os mais ricos pagam
menos imposto de renda no Brasil.
Os dados referem-se às declarações
de IR das pessoas físicas de 2008 a
2014. Os contribuintes com ganho
mensal superior a 160 salários
mínimos, um total de apenas 71.440
pessoas, que detêm 22% de todas as
propriedades, bens e ativos
financeiros declarados, têm somente
6,4% de sua renda retida na fonte. Já
os setores intermediários, com renda
mensal entre 20 e 40 salários
mínimos, têm 11,7% de imposto retido
na fonte.
Para ler mais sobre a questão,
acesse
http://
www.brasildefato.com.br/node/32636
PIADINHA
Um bêbado perguntou ao outro:
- Você sabe contar?
- Sei.
- O que vem depois de 51?
- Um rodelinha de limão

