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NOTA DE PESAR

A companheira de lutas, Heloísa Feiten, faleceu
Com
imenso
pesar,
informamos que a nossa companheira
de luta, Heloísa Feiten, nos deixou na
tarde de ontem. Ela foi uma das
diretoras do Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região por vários
anos na década de 1990. Ao transferirse para Porto Alegre, passou a integrar
também o Sindicato dos Bancários de
Porto Alegre.
Discreta, porém abnegada.
Você não a veria proferindo discursos,

mas a companheira Heloísa estava
sempre presente nas atividades
realizadas pela nossa entidade. Estava
sempre ajudando e apoiando as lutas
da categoria bancária e da classe
trabalhadora com dedicação admirável.
Deixamos o nosso profundo
abraço de conforto aos familiares e
amigos e convidamos para a
cerimônia de cremação, que será
realizada à tarde, às 15 horas, no
cemitério Memorial da Paz.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Reestruturação significa privatização

A Caixa Econômica Federal
deve anunciar, nos próximos dias, um
PDV [Programa de demissão
voluntária] e um PAA [Plano de apoio a
aposentadoria]. A proposta já estaria
fechada e aguardando aprovação do
Ministério do Planejamento para ser
implementada. A CEF estima a adesão
de mais de 10 mil trabalhadores ao
programa, que, a princípio, ofereceria
até 10 salários a quem aderir. No
pacote de maldades também estaria
previsto o fechamento de 100 agências

em todo o país.
Na realidade, o governo Temer,
assim como fez no Banco do Brasil,
quer impor o sucateamento da CEF.
Trata-se de um ataque ao papel social
do banco e aos seus funcionários [as].
A reestruturação significa, na verdade,
um passo na direção da privatização.
Precisamos lutar para evitar
que os bancos públicos, a Petrobras,
os Correios, e demais estatais
remanescentes, acabem nas mãos da
iniciativa privada.

PREVIDÊNCIA

Temer deve ser processado por propaganda
que alardeia déficit inexistente, diz jornalista

“Lei de Responsabilidade Fiscal está destruindo Estados e prefeituras”
Além
da
reforma
da
No artigo, Governo rouba
Previdência e faz propaganda de déficit previdência, o J.Carlos de Assis ainda
que não existe, o jornalista J.Carlos de critica, acerbadamente, a LRF: “Esse
Assis afirma: “Os trabalhadores “roubo” sistemático, que vem desde o
poderiam [...] entrar imediatamente com Governo FHC, é destinado a pagar
uma
ação
de
improbidade juros da dívida pública, de acordo com
administrativa contra o Governo a fim os mecanismos fiscais socialmente
de sustar a publicidade do déficit perversos introduzidos nas finanças
previdenciário na televisão, que pode públicas brasileiras desde a inominável
ser classificada como propaganda Lei de Responsabilidade Fiscal, da qual
enganosa. Note-se que, além de fui um dos principais críticos na época
manipular as contas da Seguridade, o de sua aprovação, e que agora está
Governo rouba - e isso vem de longe - destruindo Estados e prefeituras”.
, através de contingenciamentos,
A íntegra do artigo de J. Carlos
recursos que seriam dirigidos de Assis pode ser lida no sítio
seção
constitucionalmente para seu www.viomundo.com.br,
Denúncias, data de 08-01-2016.
financiamento.”

SINDICATO

4º Campeonato de
Futebol Society

Rodada final acontece amanhã
Neste sábado, às 10 horas da
manhã, acontece a rodada final do 4º
Campeonato de Futebol Society dos
Bancários. Às 10 horas, será
realizada a disputa pelo 3º e 4º
lugares: Banrisul x Itaú. Às 11 horas,
acontece a partida que definirá o
campeão: Bradesco U-Night x CEF.
Os resultados da semana
passada, que definiram a rodada final,
foram os seguintes:
CEF 4 x 3 Banrisul
Bradesco U-Night 7 x 5 Itaú [esta
partida foi definida nos pênaltis].
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Sobre o Dia Nacional
de Luta

No dia em que a Caixa
Econômica Federal completou 156
anos de fundação, 12 de janeiro, o
movimento sindical bancário realizou
manifestações em todo o país em
defesa da instituição como empresa
100% pública. Os dirigentes sindicais
distribuíram uma carta aberta com o
objetivo de esclarecer a população e
também os funcionários da CEF
quanto ao desmonte dos bancos
públicos, que está nos planos do atual
Governo Federal, de Michel Temer.
Em Passo Fundo, diretores do
sindicato percorreram algumas
agências e órgãos da Caixa onde
fizeram
reuniões
com
os
funcionários. Os dirigentes sindicais
procuraram alertar os colegas de que
o dia de luta realizado ontem era
apenas o primeiro movimento de
resistência dos trabalhadores neste
ano de 2017. Outras mobilizações
terão que ser realizadas ao longo do
ano, não só na defesa da Caixa
Econômica Federal, mas, em
conjunto com as demais categorias
de trabalhadores, também contra as
reformas nocivas que o governo
Temer quer impor ao povo brasileiro.

