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HOJE TEM ASSEMBLEIA NO SINDICATO
As centrais sindicais e movimentos
sociais convocaram greve geral para o dia
5 de dezembro, contra a Reforma da Previdência que tem previsão de ser votada
no dia 06.
Por isso, o Sindicato convoca a toda
categoria a participarem de Assembleia
Geral Extraordinária, hoje (30), às 18h, no auditório do Sindicato. Participem!

BRASILEIRO TRABALHA MUITO E RECEBE POUCO
Se viver com um salário mínimo é 2.149,00 no ano passado). Os dados da
praticamente impossível, imagina ter Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de
de sobreviver com bem menos. Essa é a Domicílios) revelam ainda que 1% dos
realidade de milhões de brasileiros que trabalhadores, ou seja, 889 mil, tem rentrabalham muito e recebem pouco. A dimento médio de R$ 27 mil mensais.
metade da população que estava empreO rendimento é 36,3 vezes maior
gada no ano passado - 44,5 milhões - ti- do que a renda média dos 50% com os
nha renda média de R$ 747,00. Menor, menores salários. Entre as regiões, a diportanto, do que o salário mínimo atual, ferença é ainda maior. A renda média da
de R$ 937,00.
metade dos trabalhadores com os menoO valor equivale a um terço da ren- res rendimentos vai de R$ 949,00 no Sul
da média de todos os ocupados (R$ para apenas R$ 485,00 no Nordeste.(SBBA)
BANDIDAGEM - O presidente Temer alega que necessita fazer a reforma
da Previdência, a qual acaba com o direito do brasileiro à aposentadoria, porque
o Brasil está “quebrado”. Mas o governo,
através de Medida Provisória, concede

isenções fiscais de R$ 1 trilhão às petrolíferas transnacionais que estão comprando o pré-sal a preços promocionais. Ciro
Gomes tem razão quando diz que o país
foi sequestrado por uma “quadrilha”.

BRADESCO:
SEGURANÇA PARA O DINHEIRO,
RISCO PARA OS BANCÁRIOS

Diante de avaria em porta de segurança, a direção do Bradesco tomou uma decisão peculiar: lacrar
o cofre e abrir a porta lateral. Noutras palavras, o ser
humano pode ficar vulnerável, o capital, jamais!
Por outro lado, fica evidente que as agências bancárias não devem funcionar com apenas uma porta.
Contudo, onde tal procedimento não seja possível,
deve haver algum dispositivo de emergência, como
detectores de metais.
O banco da Cidade de Deus não deixa de aprontar coisas do...

OS PREJUÍZOS DA REFORMA

Fonte: O Bancário

HOJE TEM SESSÃO ESPECIAL. PARTICIPEM!

Enquanto o governo Temer e o Congresso Nacional, que como casa do povo deveria atender aos apelos
da sociedade, mas faz justamente o contrário, colocam
a reforma para andar. A medida aumenta a idade mínima para se aposentar. Para os homens, 65 anos, e
para as mulheres, 62 anos. Também eleva o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para 25 anos. Neste
caso, o benefício que o trabalhador receberá será parcial. Para receber o valor integral terá de contribuir
por longos 40 anos. (SBBA)
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