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PREVIDÊNCIA

28 DE ABRIL: GREVE GERAL NO BRASIL FMI: é “imperativo”
Nenhum direito a menos!
aprovar a reforma
Contra as reformas da Previdência e Trabalhista
Contra a terceirização sem limites!
Contra as priva•zações!
Em defesa do Brasil e do nosso futuro!
MOVIMENTO SINDICAL

CNBB apoia a Greve Geral e chama o
povo brasileiro a participar
A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) está chamando o povo brasileiro a participar
da Greve Geral marcada para o dia
28 de abril. Mensagem divulgada
peloComitê de Belo Horizonte aﬁrma que “A Igreja se posiciona ﬁrme
e profeticamente contra as reformas que vão contra o nosso povo”.

aﬁrma mensagem divulgada pelo
Comitê de Belo Horizonte. A nota
diz ainda que as reformas da Previdência e Trabalhista e a Terceirização “desmontam direito sociais conquistados com muita luta pelo povo
brasileiro” e “infelizmente, a maioria
dos nossos governantes não escuta e não enxerga”.

ITAÚ - I

Grupo de Trabalho vai discutir
emprego e remuneração
Na quarta-feira, 19/04, a
Comissão de Organização dos
Empregados do Itaú (COE-Itaú)
realizou reunião com a diretoria
do banco. A COE cobrou soluções do banco para a reposição
dos postos de trabalho fechados
em 2016. Os dirigentes sindicais
frisaram que é preciso reduzir a
sobrecarga de trabalho, que ﬁ-

cou ainda maior com os cortes,
e a pressão pelo cumprimento de
metas.
Por conta disso, foi criado um Grupo de Trabalho que vai
discutir emprego e remuneração.
O GT terá reuniões trimestrais.
Cada federação de bancários deverá indicar dois membros para,
um titular e um suplente o GT.

ITAÚ - II

Banco lucrou mais de R$ 22 bilhões em
2016 e fechou 2.906 postos de trabalho
No ano passado, o Itaú lucrou mais de R$ 22 bilhões. Este
lucro pode ser considerado astronômico em qualquer circunstância.
Se levarmos em conta a crise por
que passa a economia brasileira,
então, é um resultado fabuloso, se
não absurdo. Ao mesmo tempo,
demonstrando compromisso zero
com sua responsabilidade social,

o banco com maior lucro do país
fechou 2.906 vagas de trabalho.
Trata-se de uma medida
altamente nociva para a sociedade, que é agravada pelo enorme
índice de desemprego registrado
no nosso país atualmente. Empresas que obtêm altos lucros deveriam é abrir postos de trabalho e
não fechá-los.

Em documento divulgado
no sábado, 22, o Fundo Monetário
Internacional aﬁrma ser “imperativo”
aprovar a Reforma da Previdência.
Ela vai restabelecer a sustentabilidade ﬁscal do país, justiﬁca o FMI.
Um carrasco dos povos de
todo o mundo, notadamente os dos
países pobres. Este histórico do
FMI só nos mostra que estamos
corretos na nossa luta contra as reformas do governo golpista de Michel Temer. Greve Geral nele!
“Não é ‘imperativo’ que
haja justiça social. Não é ‘imperativo’ que haja proteção e dignidade
na velhice. Não é ‘imperativo’ que
haja equilíbrio ﬁscal para fazermos
investimentos estruturais”, escreveu, indignado, o jornalista Fernando Brito em post publicado no seu
blog www.tijolaco.com.br.

SINDICATO

Firmado convênio
com psicóloga
O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região ﬁrmou
convênio com a psicóloga Isadora
de Souza Jesus. Pelo convênio,
bancárias e bancários ﬁliados à
entidade serão beneﬁciados com o
desconto de 50% nos serviços de
atendimento psicológico. O consultório de Isadora está localizado
na Rua General Netto, nº 448 - sala
904 - Edifício Montparnasse e o telefone para contato é 99929-7919.
PIADINHA
O marido deita com muito cuidado
na cama, se aninha e sussurra suave e apaixonadamente no ouvido
de sua mulher:
– Estou sem cueca...
E a mulher:
– Amanhã mando a empregada
lavar uma!

