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Eleições para delegadas [os] sindicais
serão realizadas em agosto
Os ataques constantes
aos direitos dos trabalhadores exigem o fortalecimento da capacidade de organização e mobilização
dos bancários. Inscreva-se e ajude o Sindicato neste trabalho.

GOVERNO FEDERAL I

Temer compra deputados a baciadas
com o nosso dinheiro
O governo corrupto de Michel Temer gastou nada menos de
R$ 15,3 bilhões do dinheiro público numa descarada operação de
compra de votos das messalinas
congressuais, durante as recentes
votações da Reforma Trabalhista.
Toda esta grana serviu também
para barrar o pedido de denúncia
contra o presidente na Comissão
de Constituição e Justiça da Câmara [CCJ]. Ou seja, o corrupto
comprou deputados a baciadas,
com o nosso dinheiro.
Agora, alegando que precisa cobrir um suposto rombo nas

contas públicas, Temer aumentou
impostos, dobrando as alíquotas
de PIS e Coﬁns. O resultado foi
um reajuste de até R$ 0,41 no litro
de gasolina, de R$ 0,21 no de diesel e R$ 0,20 no de álcool.
Temer e sua equipe de
maﬁosos aﬁrmam que o aumento
dos impostos injetará R$ 10,4 bilhões de arrecadação adicional e
é necessário para garantir a “meta
ﬁscal”. A pacotilha governamental
ainda anunciou um novo corte no
orçamento deste ano [R$ 5,9 bi] e
um PDV do funcionalismo público
federal.

GOVERNO FEDERAL II

Por enquanto, há escória de sobra
no Planalto
É muito escárnio e cara
de pau deste governo corrupto ao
decretar mais uma medida que
vai afetar duramente as condições
de vida dos trabalhadores [as]. O
aumento dos combustíveis tem
impacto direto nos preços em geral, causando efeito cascata sobre
alimentos, transportes e serviços.
Denúncia vem de um lado, dinheiro sai a rodo de outro e impostos e
demissões recaem nas costas da
Classe Trabalhadora. Lembramos
aos leitores [as] do C & N que no
início do ano o governo já havia feito um corte orçamentário de R$ 42
bilhões.
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DE OLHO NA MÍDIA I

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

As eleições para a renovação do quadro de delegadas[os]
sindicais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil [Representante Sindical de Base] acontecerão no mês de agosto.

Nº 3270

Na prática, retirou recursos
das áreas sociais [saúde, educação, segurança, moradia, transporte], para atender aos interesses
econômicos dos banqueiros, latifundiários, grandes empresários,
trustes e comprar deputados [as].
Basta! Não podemos recuar. É hora de seguir na luta, pela revogação das terceirizações, reforma trabalhista, contra a reforma da
Previdência e para pôr abaixo esse
governo e esse Congresso Nacional de corruptos e mercenários.
Por enquanto, há escória de sobra
no Planalto. Por enquanto, pois haveremos de mudar tal situação.

Globo e sonegação,
tudo a ver?
No Curtas e Novas nº 3269,
você ﬁcou sabendo que a Rede
Globo deve nada menos de R$
761 milhões em ICMS ao Estado
do Rio do Janeiro. E não quer pagar. Ficou sabendo também que,
em 2006, a emissora já fora autuada pela Receita Federal por causa
da sonegação de R$ 615 milhões.
Diante disso, será que não
poderíamos parafrasear um slogan muito conhecido da empresa,
transformando-o para: “Globo e
sonegação, tudo a ver”?
DE OLHO NA MÍDIA II

Globo e corrupção,
tudo a ver?
Mais ainda que a sonegação, paira uma séria suspeição
sobre a Rede Globo. O processo
que documentava a sonegação
dos R$ 615 milhões sumiu da delegacia da RF no Rio. Nos parece
que isso só poderia acontecer por
meio de ......., a palavra mais ouvida nos últimos tempos no nosso
país, corrupção. Teria a empresa
algo a ver com esse sumiço? Se
ela tem a ver, poderíamos nos utilizar de uma outra paráfrase para
o seu slogan? Caberia “Globo e
corrupção, tudo a ver”?
Com a palavra a Rede
Globo de Televisão.
PIADINHA
No escritório do advogado, a viúva ouvia a leitura do testamento
de seu ﬁnado marido:
- Sinto muito, mas o senhor Euclides deixou tudo o que tinha para
a Casa de Caridade da Viúva Pobre.
- Mas, e eu? - choramingou a mulher.
- Bem, a senhora era justamente
tudo o que ele tinha.

