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SINDICATO - I

Frente Parlamentar em Defesa do Banrisul
Público foi lançada no dia 22, em POA

Sobre o Imposto
Sindical

Mais de 600 banrisulenses lotaram o Teatro Dante Barone
O lançamento da Fren- sas públicas que estão ameaçadas
te Parlamentar em Defesa do de privatização, instigar a formação
Banrisul Público aconteceu na de Frentes Municipais e macrorquarta-feira, 22, na Assembleia regionais em defesa da manutenLegislativa do Rio Grande do Sul, ção de todas elas como públicas.
Mais de 600 funcionários
em Porto Alegre. A audiência de
lançamento, proposta pelo de- e funcionárias do Banrisul lotaputado estadual, Zé Nunes (PT), ram o auditório do Teatro Dante
aprovou uma carta ao povo gaú- Barone. Essa participação macho e outros encaminhamentos, ciça mostra a disposição dos traentre os quais o agendamento balhadores e trabalhadoras do
imediato de uma audiência com o banco, de se engarajarem ﬁrmemente na defesa da instituição
governador José Sartori.
Um outro compromisso da contra a tentativa de privatização.
Na página do SEEB-PF
Frente Parlamentar é, em conjunto
com os trabalhadores e trabalhado- na Internet, pode ser lida matéria
ras do Banrisul e das demais empre- completa sobre a audiência.

Todo ano, no mês de março, trabalhadores [as] têm um dia
de salário descontado de seu pagamento. É o imposto sindical,
herança do sindicalismo pelego
getulista cuja obrigatoriedade está
prevista no artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho [CLT].
O montante dos recursos
retirados do conjunto da Classe
Trabalhadora vai para os cofres do
Ministério do Trabalho e Emprego [MTE], que faz a redististribuição às respectivas Organizações
Sindicais, na seguinte proporção: 5% Confederação; 15% Federação ; 60% Sindicatos; 10%
Centrais Sindicais e 10% MTE.
O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo sempre foi contra
o Imposto Sindical. Os Sindicatos
devem sobreviver ﬁnanceiramente
pelo respaldo político de seus representados [as] materializados nas ﬁliações opcionais. Por conta disso,
ingressamos na Justiça, anos atrás,
questionando este imposto. Fomos
derrotados, porém a derrota jurídica
não nos afastou da política correta.

TERCEIRIZAÇÃO - I

Teremos, no Brasil, salários mais baixos,
mais acidentes e menos direitos
É o que aﬁrma o presidente da Aljt, Hugo Mello Filho
Em audiência pública rea- putados.
Segundo Mello Filho, a
lizada no Senado Federal no dia
20 de março, o presidente da As- terceirização irrestrita trará redusociação Latino-americana da Jus- ção dos salários, enfraquecimento
tiça do Trabalho (Aljt), Hugo Mello da Previdência, perda de direitos
Filho, fez um alerta para os impac- como aviso-prévio e multa de 40%
tos negativos para o mercado de nos casos de demissão sem justatrabalho que trará o projeto de lei -causa. Além disso, ele aﬁrmou
4302/1998. O PL foi aprovado dois que teremos um aumento na quandias depois pela Câmara dos De- tidade de acidentes de trabalho.
TERCEIRIZAÇÃO - II

De cada 10 trabalhadores acidentados no
trabalho, 8 são terceirizados, diz Mello Filho
Número de terceirizados deve passar de 13 para 52 milhões
O presidente da Aljt, Hugo com aprovação da terceirização
Mello Filho, apresentou dados so- sem limites, o número de terceiribre os acidentes de trabalho no zados deverá pular dos atuais 13
Brasil: “São 560 mil trabalhadores milhões para mais de 52 milhões.
acidentados terceirizados, contra
Matéria
completa
so140 mil trabalhadores contratados bre essa audiência realizada
diretamente. É uma relação de 8 no Senado, pode ser lida na pápara 2”. Mello Filho avalia que, gina do SEEB-PF na Internet.

SINDICATO - II

Devolução do IS é
feita em julho
Os 60% do Imposto Sindical cobrados dos nossos associados serão devolvidos assim que o
MTE repassá-los ao Sindicato. Os
outros 40%, como vimos acima, ﬁcam pelo caminho. A conta a ser
feita é simples. Basta os bancários [as] associados ao Sindicato
calcularem 60% do dia descontado. Será o valor que estaremos
depositando na conta dos nossos
[as] associados no mês de julho,
quando é feita a devolução do IS.
Filie-se bancário [a]!

