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BANCO DO BRASIL - I

SINDICATO

Memorando da proposta para a recuperação
da Cassi foi assinado na sexta-feira, 21
Na sexta-feira, 21/10,
representantes dos funcionários da
ativa e aposentados e da diretoria do
Banco do Brasil assinaram um
Memorando de Entendimentos sobre
a proposta para a recuperação da
Cassi. Em seguida, o documento foi

enviado para a apreciação da
Diretoria e do Conselho Deliberativo
da Cassi. Após a aprovação nessas
duas instâncias, o memorando será
submetido à Consulta ao Corpo Social
conforme prevê o Estatuto Social da
caixa de assistência.

BANCO DO BRASIL - II

Cassi: proposta prevê contribuição adicional,
extraordinária, de 1% da parte dos funcionários
A proposta para a recuperação
da Cassi prevê o ingresso de R$ 40
milhões mensais em recursos na
caixa de assistência. Desse total, 23
milhões serão aportados pelo BB. Os
restantes R$ 17 milhões virão de uma
contribuição adicional, extraordinária e
temporária, de 1% que será paga pelos
funcionários e deve vigorar até
dezembro de 2019.
Para as entidades que a

costuraram, essa proposta não é
considerada uma solução definitiva
para a caixa de assistência, porém
representa passo importante para a
melhoria da gestão. O equilíbrio e a
sustentabilidade da Cassi pode ser
conquistado com a implantação dessa
proposta, avaliam as entidades.
Na página do SEEB-PF na
Internet, pode ser lida matéria completa
sobre a assinatura do memorando.

GOVERNO FEDERAL - I

Jornada contra a PEC241 mobiliza todo o país
Na segunda-feira, 24, centrais
sindicais, coletivos de lutadores [as]
sociais e organizações populares e
estudantis organizaram, em 15
Estados e no Distrito Federal, uma
jornada de mobilizações e lutas contra
a Proposta de Emenda à Constituição
[PEC] 241. Essa PEC foi votada
ontem em segundo turno na Câmara
dos Deputados picaretas. Os ladrões
das esperanças do povo e das
riquezas da nação aprovaram a PEC:
foram 359 votos favoráveis, 116
contrários e 2 abstenções.
A referida proposta é o primeiro

ataque concreto, de muitos que virão,
do governo capacho do capital “FORA
TEMER”
contra
a
Classe
Trabalhadora. Objetiva o congelamento
dos investimentos públicos por 20 anos
garantindo apenas a correção da
inflação passada. Esta proposta vai
reduzir
drasticamente
os
investimentos em áreas essenciais,
sobretudo saúde e educação.
Outros ataques estão por vir
como a Reforma da Previdência,
Reforma Trabalhista, PLP 257, PLC
30/15-terceirizações e privatizações
das estatais remanescentes.

GOVERNO FEDERAL - II

Temer, um Robin Hood às avessas
Se por um lado o governo
“FORA TEMER” ataca ferozmente a
Classe Trabalhadora, por outro os
recursos para o pagamento dos juros
escorchantes e criminosos aos
banqueiros e especuladores

internacionais e nacionais, que já
consomem mais de 45% do orçamento
da União, permanecem intocados.
Este governo entrará para a história
como um “Robin Hood” às avessas:
rouba dos pobres para dar aos ricos.

4º Campeonato de
Futebol Society
A Secretaria de Formação,
Cultura, Esporte e Lazer comunica que,
no próximo sábado, 29/10, não haverá
rodada do 4º Campeonato de Futebol
Society dos Bancários O adiamento
da rodada deve-se à realização, no
mesmo dia, da reunião ordinária da
Diretoria Colegiada do SEEB-Passo
Fundo. Importante frisar que todos os
diretore[a]s estão convocados a
participarem da reunião.
SANTANDER

Aditivo: plano de saúde
também gera impasse
As discussões para a
assinatura de um novo Acordo Aditivo
com o Santander se arrastam há vários
meses. Um outro ponto que está
gerando impasse nas negociações tem
a ver com o plano de saúde. O banco,
de forma unilateral, passou a classificar
os filhos de 21 e 24 anos como
agregados. Os altos custos obrigaram
os bancários a retirá-los do convênio
médico. “O Santander é o único entre
os grandes bancos que tomou essa
medida. Verdadeira punição aos
bancários que têm filhos nessa idade,
pois não conseguem arcar com essa
despesa. Nossa reivindicação é que,
comprovando que estão estudando e
desempregados, prossigam na
categoria de dependentes pelo
convênio”, afirma a coordenação da
Comissão de Organização dos
funcionários do Santander [COE].
A COE considera de extrema
importância o retorno desse segmento
à condição de dependentes dos
funcionários no plano de saúde.
PIADINHA
Em uma feira de carros usados, um
comprador chega até o vendedor e
pergunta:
- Aceita cheque?
E o vendedor responde:
- Não sendo meu, eu aceito!

