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HOJE TEM ASSEMBLEIA NO SINDICATO
Depois de meses de intensos debates em
todo o país, os bancários têm agora uma minuta com as reivindicações que serão negociadas
com os patrões durante a campanha salarial
2018. A pauta aprovada no domingo (10/6),
ao final da 20ª Conferência Nacional tem
como pontos centrais 5% de aumento real
nos salários, defesa da defesa da Convenção
Coletiva de Trabalho (CCT) e dos empregos,
manutenção da mesa única de negociação e
dos direitos conquistados pela categoria.
A aprovação dos pontos desta minuta
deve ser feitas pela categoria em Assembleia
Geral Extraordinária no Sindicato, a partir das 18h, que além de apreciar os pontos

mencionados acima, irá deliberar sobre
a autorização da diretoria para realizar
negociações coletivas e a taxa negocial
dos empregados em razão da contratação
a ser realizada.
Por isso, é importante a participação
dos bancários e bancárias de nossa base!
Contamos com a presença de todos (as)!

SISTEMA TRIBUTÁRIO É UM PONTO FORA DA CURVA
O sistema tributário brasileiro é injusto
e é um dos fatores determinantes para a
desigualdade no Brasil. Quando o assunto
é a carga paga pelos cidadãos, o país ocupa
a 14ª posição no ranking mundial, similar,
inclusive, a nações desenvolvidas.
No Brasil, a carga tributária equivale a
32% do PIB (Produto Interno Bruto). No
Reino Unido, por exemplo, o índice é de
32,5%. Na comparação com os 34 países
da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o sistema tributário brasileiro é um ponto fora
da curva.
A taxação das grandes fortunas é defendida, inclusive, para reduzir as desigualdades. Enquanto famílias que ganham até
dois salários mínimos destinam 49% da
DESPOLITIZAÇÃO - Com até 34% de
eleitores sem candidato, a depender do
cenário, a nova pesquisa Datafolha confirma a tendência verificada nas consultas feitas pelos demais institutos, sobre o
evidente desinteresse da população pela

MÍDIA DA CAMPANHA SALARIAL
RESSALTA MOBILIZAÇÃO

Com o cenário de severos ataques aos direitos
trabalhistas, a campanha salarial dos bancários 2018
será de resistência. Com o slogan Todos por Tudo, a
mídia deste ano mostra que a categoria está disposta
a lutar pela garantia de direitos.
Os trabalhos desenvolvidos pelo Coletivo de Comunicação e profissionais da área resultaram em uma
mídia que alerta sobre o risco da perda dos direitos
dos bancários e dialoga com toda a categoria e com
os clientes, que pagam altas taxas. Os materiais foram
apresentados na 20ª Conferência Nacional, em São
Paulo.(SBBA)

EFEITOS DO GOLPE
renda com tributos, quem tem rendimento
superior a 30 mínimos, com capacidade econômica e patrimônio superiores, paga quase
metade, 26%.
Há uma incoerência incontestável no Brasil. Os mais pobres, que ganham muito menos, pagam muito mais em impostos. E o que
é pior. Não veem o retorno do dinheiro pago
em serviços públicos de qualidade. Já os mais
ricos, são abonados.

A percepção da população sobre os rumos da economia do país vem se deteriorando, de acordo com
pesquisa de opinião divulgada pelo Instituto Datafolha ontem, 11. Para 72% dos entrevistados, a situação
econômica piorou nos últimos meses. Apenas 6%
apontam melhora. No levantamento anterior, em
abril, 52% achavam que os negócios não iam bem. A
matéria é da Rede Brasil Atual.
As expectativas para o futuro também pioraram,
segundo o instituto. Há dois meses, 46% achavam
Fonte: SBBA
que a situação iria melhorar, contra 13% que deeleição, pelo processo eleitoral de escolha monstravam pessimismo. Agora 32% afirmam que a
das representações da sociedade. Resultado economia deve piorar nos próximos meses, enquanto
da manipulação massiva de desmoralização 26% acreditam numa melhora.(SP Bancários)
e demonização da política, feita pela mídia,
PLANTONISTAS DE HOJE
como instrumento de dominação e poder.
Manhã: SÔNIA
Fonte: SBBA

Tarde: AMAURY
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Nossa homenagem ao 12 de junho - Dia dos Namorados
Anjo Meu (Estakazero)

Frisson (Tunai)

Imagine a cena
Coisa de cinema
O Raio de sol

Meu coração pulou
Você chegou, me deixou assim

Nós dois no dilema
Lá na beira do cais
Sem chuvas e temporais

Com os pés fora do chão
Pensei: que bom...
Parece, enfim acordei
Pra renovar meu ser
Faltava mesmo chegar você
Assim sem me avisar
Pra acelerar...
Um coração que já bate pouco
De tanto procurar por outro

Lembrou de Mim
Bateu saudade
Você querendo matar a vontade
E eu to pedindo também tô afim
Tira essa roupa no mar azul de
cetim
Tô querendo você pra mim

Anda cansado
Mas quando você está do lado
Fica louco de satisfação
Solidão nunca mais

Anjo meu
Chega juntinho, dá um cheiro

Você caiu do céu

Anjo meu
Chega juntinho, dá um cheiro

Um anjo lindo que apareceu
Com olhos de cristal
Me enfeitiçou
Eu nunca vi nada igual
De repente...
Você surgiu na minha frente
Luz cintilante
Estrela em forma de gente
Invasora do planeta amor
Você me conquistou
Me olha, me toca, me faz sentir
Que é hora, agora, da gente ir.

n'eu
Serei sempre seu

n'eu
A gente se encaixa
A gente completa
Vamos fazer de novo encosta n'eu
vamos nessa
A gente se encaixa
A gente completa
Vamos fazer de novo encosta n'eu
vamos nessa aa aa
Vamos fazer de novo encosta n'eu
vamos nessa aa aa

