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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

Assembleia amanhã, 04/08, às 18h, delibera
sobre a pauta específica da categoria bancária
A
assembléia
geral
extraordinária anual da Campanha
Nacional dos Bancários será realizada
amanhã, [04/08], às 18 horas na sede
do Sindicato. O edital de convocação
foi publicado no jornal Correio do Povo
do dia 27 de julho com a seguinte pauta:
1 - Discussão e deliberação sobre as
pautas de reinvindicações dos [as]
trabalhadores da categoria profissional

que serão encaminhadas para a
Fenaban, BB, CEF, Banrisul e para o
Sindicato das Financeiras;
2 - Autorização de poderes ao Sindicato
e ou Fetrafi/RS para ajuizar Açoes
Coletivas em defesa dos direitos e
interesses da categoria;
3 - Contribuição/desconto assistencial;
4 - Ponto eletrônico Itaú.
Participe bancária(o)!

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Não somos responsáveis pela crise

Em momentos de crises
profundas no modelo de organização
social capitalista, como o que estamos
vivendo desde 2008, em geral quem
mais perde são os trabalhadores [as].
Para garantir os lucros dos grandes
empresários, sobretudo banqueiros, os
governos que ocuparam e ocupam a
presidência da nação, cedendo ao
capital, impõem ao mundo do trabalho
medidas político-econômicas de
austeridade duras e nos atacam
brutalmente.
A Reforma da Pevidência é uma

dessas medidas. Todos sabemos que
a introdução da idade mínima de 65
anos encabeça a proposta de Reforma
da Previdência do governo Temer. O
que está em debate, portanto, é de uma
crueldade espantosa. O objetivo é
reduzir o valor dos benefícios e fechar
a porta da aposentadoria antes dos 65
anos para aqueles que conseguiram
empregos com carteira assinada.
Os trabalhadores não somos
responsáveis pela crise. Nos próximos
C&N, continuaremos com o debate
sobre os ataques à classe trabalhadora.

BANCO DO BRASIL

Negociação sobre a
Cassi não avança

Na rodada de negociação da
CASSI nesta segunda [01/08], as
entidades
representantes
do
funcionalismo da ativa e aposentados
cobraram do BB medidas emergenciais
para reforço do caixa na CASSI.
Como sempre o BB tangenciou
e não apresentou nada de concreto.
Solicitou um tempo de cerca de duas
semanas para concluir estudos em
andamento, quando apresentará
respostas à Mesa de Negociação.
Acreditamos que encontrar
uma saída para o déficit da CASSI é
uma necessidade cada vez mais
urgente. O adoecimento da categoria
cresce, o banco é condenado por
assédio moral institucional e ainda
quer que paguemos a conta pela
doença que ele causa. Somos contra
qualquer proposta que altere o valor
contribuição dos associados.
Nova rodada está prevista
para meados do mês de agosto.
SINDICATO

Sobre a devolução
do Imposto Sindical
A
Secretaria
de
Administração e Finanças finalizou
o processo de devolução do
imposto sindical aos associados
da entidade. Se eventualmente
algum associado não recebeu a
devolução do Imposto Sindical, ou
haja alguma discrepância quanto
ao valor devolvido, pedimos a
gentileza de entrar em contato com
os diretores [as] ou com a
secretaria
da
entidade.

nsi

PIADINHA
Joãozinho chega em casa e diz:
- Mãe, eu descobri que sou mais
inteligente que a professora.
E a mãe diz:
- Por que você acha isso?
- Porque eu passei de ano e ela
continuou no mesmo.

