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CÂMARA LIVRA TEMER DE PROCESSO NO SUPREMO

ELEIÇÃO PARA SANTANDERPREVI HOJE

Fonte: O Bancário

Nada de anormal diante dos absurdos que
têm predominado no Brasil pós golpe. Em uma
votação que atraiu a atenção de todo o Brasil, a
Câmara Federal, por 263 votos favoráveis ao relatório do deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG)
e 227 contrários, negou autorização para o presidente Temer ser investigado pelo STF (Supremo Tribunal Federal).
Coordenada diretamente pelo Palácio do
Planalto, a operação para salvação do presidente da denúncia de corrupção passiva feita
pela Procuradoria Geral da República custou
aos cofres públicos mais de R$ 13 bilhões em
emendas parlamentares. Na Bahia, somente o
deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB), irmão de
Geddel, preso por corrupção, levou mais de R$
2 bilhões. Sem falar em indicações, milhares de
empregos em terceirizadas, entre muitas outras
vantagens e benefícios.
Nos últimos dias, o governo intensiﬁcou o
balcão de negócios, conquistou votos até mesmo em setores da oposição e conseguiu salvar
Temer. Claro, a um custo extremamente alto,
inclusive agravando ainda mais o descrédito do
Congresso Nacional, dos políticos e até do Judiciário. Sérias acusações apontam a participação
inclusive de ministros do STF na operação para
livrar o presidente da investigação.
Considerado o Congresso mais conservador
desde a redemocratização do país, em 1986, a
Câmara Federal que ontem salvou o presidente
Temer, ﬂagrado em crimes de cobrança de propina, formação de quadrilha e caixa 2, é o mes-

Movimentos sociais pediram o Fora Temer
em Itabuna

mo que em abril do ano passado autorizou a abertura de impeachment, mesmo
sem a então presidenta Dilma Rousseff
ter cometido crime de responsabilidade.
A sessão, encerrada as 21h51, durou
mais de 12 horas. A votação registrou ainda 2 abstenções e 19 ausências.
Conﬁra lista dos deputados baianos
abaixo:

A votação para a eleição do Conselho do SantanderPrevi acontece até
hoje (03/08). Para participar, basta os
funcionários acessarem o site www.
santanderprevi.com.br e escolherem os
representantes para o fundo de pensão
dos bancários do antigo Real.
O Sindicato orienta o voto para Patrícia Bassani para o Conselho Fiscal e
Orlando Pucceti para o Conselho Deliberativo. Os outros dois concorrentes
têm o apoio da direção do Santander.
O pleito ocorre após 10 anos de luta
dos bancários pela transparência no
fundo de pensão. Vale a pena participar
e contribuir para quem representa os
trabalhadores de verdade.
Fonte: O Bancário

FIQUEM LIGADOS !

CURSO DE LICENÇA-PARTERNIDADE
Para que os bancários conquistem os 20 dias
de licença-paternidade, é preciso obter certiﬁcado do Curso de Paternidade Responsável, conforme estipulado pela Convenção Coletiva.
Por isso, o Sindicato ﬁrmou convênio com o
curso online “Vou ser Pai”. As aulas são todas
online e o ao ﬁnal do curso, o bancário recebe
certiﬁcado que irá apresentar ao banco, ganhando assim, o direito à licença de 20 dias.
Para fazer o curso, o bancário deve acessar o

link abaixo, se cadastrar e pagar o boleto
bancário.
Aquele que quiser ter o ressarcimento
do valor deve comparecer ao Sindicato
munido do comprovante de pagamento
acompanhado do exame médico de gestação da companheira.
https://pay.hotmart.com/
K5218988M?off=fel3mri0

Nossa delegação sairá na sexta-feira (04), às 19h, em frente ao
Sindicato (Av. Duque de Caxias,
111, Centro, Itabuna), com destino
a Saubara. Não se atrasem!
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