EDIÇÃO DIÁRIA - ANO XXV - Nº 6062 - QUINTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2018

HOJE TEM MENDIGOS DE GRAVATA NA
LAVAGEM DO BECO DO FUXICO

NA SURDINA, TEMER PROMOVE
ATAQUES CONTRA PREVIDÊNCIA

Mais uma vez o Mendigos de Gravata estará presente na Lavagem do Beco
do Fuxico com o tema: “A classe trabalhadora vai à luta contra as reformas de
Temer”.
Ainda dá tempo de adquirir sua camisa que estão a venda no Sindicato dos
Bancários por apenas R$ 20,00 (vinte
reais).
Confira nossa programação:
15h – Concentração na frente do
Sindicato com bateria e percussão;
17h - Roda de Samba com baianas do
terreiro Ilê Axé Odara;
17h30 – Lavagem do Beco com água
de cheiro;
18h – Apresentação Especial do Richô Elétrico;
19h – Banda Nova Era no palco em
BB: VERBA DA INCORPORAÇÃO
DE FUNÇÃO SERÁ CORRIGIDA

Uma falha no processamento da folha
de pagamento de janeiro dos funcionários
do Banco do Brasil fez com que a verba
a verba 480, que incorpora a média das
comissões e gratificações de função recebidas nos últimos 10 anos, não aparecesse
nos contracheques.
O comando Nacional entrou em contato com o banco, que disse que o problema
foi detectado e será corrigido até o dia 20.
O Banco enviará mensagem aos funcionários envolvidos informando do acerto.
Fonte: Contraf

frente ao Sindicato.
Venha curtir a Lavagem do Beco do
Fuxico com o bloco Mendigos de Gravata.

SINDICALIZADO É FORÇA
CONTRA GRANDE CAPITAL
A decisão do juiz da 30ª Vara do
Trabalho de São Paulo, Eduardo Rockenbach Pires, de negar benefícios
do acordo coletivo ao trabalhador não
sindicalizado, coloca em discussão a
questão da sobrevivência dos sindicatos diante da política neoliberal do governo Temer, que pôs fim ao imposto
sindical.
De acordo com a resolução do caso,
o funcionário não teria direito de receber os proveitos do acordo coletivo, por
não ser sindicalizado e se negar a contribuir com a entidade representativa
dos trabalhadores.
A decisão mostra o quanto a representação sindical é importante no jogo
contra o capital. Portanto, deve ser valorizada e forte para defender os interesses comuns das categorias. (SBBA)

Ao invés de cobrar os grandes devedores da Previdência Social, mais uma vez o governo Temer pretende economizar à custa da população. Após cancelar
os benefícios de mais de 200 mil pessoas doentes ou
que ainda se encontravam em tratamento médico, a
gestão federal tomou novas medidas que prejudicarão os acidentados e adoecidos.
Em novembro do ano passado, o governo publicou no Diário Oficial da União a Instrução Normativa 90, que na prática limita o tempo de afastamento
pago pelo INSS a no máximo dois meses. Além disso,
está prevista para ser votada em fevereiro a Proposta
de Emenda Constitucional 287, a chamada reforma
da Previdência.
A rotina massacrante dos bancos, onde a cobrança abusiva por metas inatingíveis causa adoecimentos, obriga muitos bancários a se afastarem do trabalho, particularmente por transtornos psíquicos e
LER/Dort. E dificilmente a recuperação ocorre em
apenas um mês.
Por essa razão, é comum que o bancário afastado
ingresse com pedido de prorrogação, que deve ser
feito até 15 dias antes da cessação previamente determinada do benefício.
*Confira matéria completa no site do Sindicato.
Fonte: SP Bancários
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: CHICÃO
Tarde: LIAMARA
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