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Financiários:

Oposição
ao desconto
assistencial é
de 10 a 20 de julho

VALOR DE 2% DO SALÁRIO (VERBAS FIXAS) FOI APROVADO EM ASSEMBLEIA REALIZADA EM 2016
Conforme deliberado em assembleia que aprovou a proposta da Federação Nacional de Instituições de Crédito, Financiamento e Investimentos (Fenacreﬁ) para um acordo de dois anos (2016-2018), realizada em novembro
do ano passado, os ﬁnanciários farão em 2017, uma nova contribuição assistencial no valor de 2% do salário
(verbas ﬁxas). A taxa, que serve para custear os gastos com a campanha salarial, já foi descontada em folha de
pagamento por algumas ﬁnanceiras ou será descontada neste mês.
OPOSIÇÃO • Os ﬁnanciários contrários ao desconto da taxa podem protocolar sua oposição junto ao Sindicato.
As datas e horários para o protocolo são as seguintes: de 10 a 20 de julho, das 9h às 17h, no Espaço Cultural e
Esportivo, exceto aos domingos. No sábado (15), o horário de atendimento será das 9h às 12h.

Financiários: Oposição
ao desconto assistencial
Datas: de 10 a 20 de julho
- De segunda à sexta-feira, das 9h às 17h;
- No sábado (15), das 9h às 12h;
- Não há expediente aos domingos.
Local: Espaço Cultural e Esportivo
(Rua Piquiri, 380 - Rebouças)
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