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BANCO DO BRASIL - I

BANCO DO BRASIL - II

Antecipação de recursos do 13º salário de
novembro reforça o caixa da Cassi
No dia de ontem, a diretoria do
Banco do Brasil informou que foi
aprovada a antecipação dos recursos
relativos ao 13º de novembro à
(Cassi). Em cinco dias, será feito o
crédito. A antecipação dos recursos

do 13º é uma proposta que foi
apresentada pelos representantes
dos associados na Mesa de
Negociação da Cassi. Esta proposta
foi aprovada no âmbito da caixa e
seguiu para a apreciação pelo banco.

BRASIL - I

Senador Aloysio Nunes foi prestar contas ao
governo dos EUA, diz Luiz Carlos Azenha
Segundo o jornalista Luiz Carlos
Azenha, já no dia seguinte à aprovação
do processo de impedimento de Dilma
Roussef, a oposição à presidente
despachou o Senador Aloysio Nunes
Ferreira (PSDB) para os Estados
Unidos. Para Azenha, Nunes foi “prestar
contas aos EUA” onde “se encontrará
com integrantes do poderoso Comitê
das Relações Exteriores do Senado,
com o subsecretário de Estado Thomas
Shannon e com um grupo de lobistas
ligados à ex-secretária de Estado
Madeleine Albright [...].
O jornalista considera “no

mínimo curiosa” a viagem de Aloysio,
uma vez que “Dilma Rousseff continua
no poder no Planalto e o Brasil mantém
relações diplomáticas normalizadas
com os Estados Unidos, enquanto o
senador tucano está prestes a se
engajar na batalha do impeachment no
Senado, em um papel central”.
A viagem do senador reforça a
tese levantada por vários analistas,
brasileiros e estrangeiros. Para eles,
o governo dos Estados Unidos está,
uma vez mais, envolvido na mudança
de um governo por meios não
democráticos, para dizer o mínimo.

BRASIL - II

Para o jornalista Glen Greenwald, Michel
Temer age como se já governasse o Brasil
Outro que ressaltou a viagem do
Senador Aloysio Nunes aos EUA, foi o
jornalista estadunidense Glen
Greenwald. No sítio que mantém no
Brasil, The Intercept, Greenwald
escreveu: “A viagem de Nunes a
Washington foi divulgada como ordem
do próprio Temer, que está agindo como
se já governasse o Brasil. Temer está
furioso com o que considera uma
mudança radical e altamente
desfavorável na narrativa internacional,
que tem retratado o impeachment como
uma tentativa ilegal e anti-democrática
da oposição, liderada por ele, para
ganhar o poder de forma ilegítima.”
Conforme o jornalista, “apenas
um mês atrás, os veículos de
comunicação da mídia internacional

descreviam os protestos contra o
governo nas ruas de forma gloriosa, os
mesmos veículos agora destacam
diariamente o fato de que os motivos
legais para o impeachment são, no
melhor dos casos, duvidosos, e que
os líderes do impeachment estão bem
mais envolvidos com a corrupção do
que Dilma”.
Greenwald enfatiza ainda a
reação do secretário-geral da OEA,
Luís Almagro, que afirmou que “Não há
nenhum fundamento para avançar em
um processo de impeachment,
definitivamente não”
Para ler mais sobre a viagem
do senador do PSDB aos EUA, acesse
o sítio www.viomundo.com.br, seção
Política, data de 18/04.

Antecipação garante
fôlego para a Cassi
A antecipação dos recursos do
13º salário garante fôlego para a Cassi
e permite que a Mesa de Negociação
siga com mais tranquilidade com os
seus debates sobre a situação do
plano de saúde. O objetivo é chegar
à construção de uma proposta de
consenso entre os associados e o BB
que possa garantir sustentabilidade de
longo prazo à Cassi.
Para o coordenador da
Comissão de Empresa do BB e da
Mesa de Negociação, Vagner
Nascimento, ao viabilizar recursos
para o pagamento dos prestadores de
serviços, essa antecipação garante o
atendimento aos associados
SINDICATO

Prestação de contas
do ano de 2015
Assembleia será realizada na
segunda-feira, 25 de abril
Conforme o disposto no artigo
24 do Estatuto Social do Sindicato dos
Bancários de Passo Fundo e Região,
todo ano, “impreterivelmente até o mês
de junho” deve ser convocada uma
Assembleia Geral Ordinária para a
prestação de contas do ano anterior.
Por isso, a diretoria da SEEB-PF
convida associadas e associados da
entidade a participarem da assembleia
de prestação de contas do ano de
2015 que será realizada na próxima
segunda-feira, 25/04, às 17h30.
PIADINHA
No confessionário:
- Padre,ontem eu dormi com o meu
namorado.
- Filha, isso é pecado, e pecado
mortal! Como penitência, reze cinco
Pai-Nosso.
A jovem fica mais um tempo
ajoelhada, pensa um pouco, e
pergunta:
- Se eu rezar dez Pai-Nossos, posso
dormir com ele hoje de novo?

