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BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

BANRISUL

Câmara de Vereadores vota hoje à tarde Sobre a eleição para
a moção em defesa do Banrisul Público Delegada(o) Sindical
Funcionárias e funcionários
do Banrisul têm um compromisso
na tarde desta segunda-feira. O
compromisso é com a defesa do
banco enquanto instituição pública
insubstituível na tarefa de fomento
e apoio ao povo do nosso Estado. A sanha privatista do governo
de José Sartori e sua intenção de
entregar todo o patrimônio pertencente o povo gaúcho que já são

conhecidos de todos.
O Sindicato dos Bancários
de Passo Fundo e Região propôs
à Câmara de Vereadores da cidade a aprovação de uma moção
em defesa do Banrisul Público. Às
16h30 de hoje, a Câmara vai apreciar e votar a moção. Precisamos
lotar as galerias daquela casa para
mostrar que estamos todos engajados nesta luta.

COVIL CONGRESSUAL I

Livre por condenados e investigados
Foram 263 votos favoráveis a aprovação do relatório que
recomendou a rejeição da denúncia de corrupção passiva feita pela
PGR contra Temer. O resultado foi
sendo construído de forma sórdida pelo governo corrupto. Os
deputados [as] corruptos livraram
o governo corrupto de responder
ao processo no Supremo Tribunal
Federal.
Diferente da votação do
impeachment da ex-presidente
Dilma, quando a maioria dos de-

putados [as] dedicou seus votos
à Deus, à família, aos ﬁlhos, ao
cachorro, gato, papagaio, tartaruga... e até a torturadores da ditadura, na sessão sobre Temer, os
votos foram mais objetivos, porém
ainda hipócritas.
Grande parte dos deputados que votaram a favor de Temer
ﬁzeram de forma dissimulada em
nome da pseudo “estabilidade
política e econômica” ou eventual julgamento do bandido quando
deixar a presidência.

COVIL CONGRESSUAL II

Não reconhecemos aqueles canalhas
como nossos representantes
Temer saiu vitorioso com o
voto de uma maioria de deputados
também afundados em denúncias
de corrupção. Além da compra
de votos, Temer aprovou Medidas
Provisórias e destravou a tramitação de projetos em favorecimento
à chamada Bancada 3B [Boi, Bala,
Bíblia]. Teve liberação de grilagem,
perdão e renegociação de dívidas
de ruralistas, etc.
Não vamos aceitar que
esse bando de picaretas do Congresso continue mantendo esse
presidente corrupto e, mais do que

isso, siga aprovando leis contra os
trabalhadores e o povo.
É preciso construir as mobilizações nas ruas. Fazer uma
nova greve geral. Os trabalhadores já demonstraram disposição de
luta haja vistro as lutas da Classe
Trabalhadora [8, 15 e 31 de março,
Greve Geral 28 de abril, marcha a
Brasília no 24 de maio e as manifestações do 30 de junho].
Somente os trabalhadores,
mobilizados e na luta é que podem
por Temer e todos os corruptos pra
fora e barrar as reformas.

As eleições para renovação
do quadro de delegada(o)s sindicais da Caixa Econômica Federal
e do Banco do Brasil [Representantes Sindical de Base] acontecem
nos dias 22, 23, 24 e 25 deste mês.
As inscrições devem ser feitas na
secretaria do Sindicato, entre 9h e
12h e 13h30 e 17h. Na CEF, elas
estarão abertas amanhã, 08, e se
encerrarão na segunda-feira, 14.
No BB, iniciam-se também amanhã
e terminarão na sexta-feira, 18.
Os editais com a convocação das eleições serão enviados
a cada agência/departamento dos
dois bancos públicos federais.
SANTANDER

Lucro cresce,
demissões também
No primeiro semestre deste
ano, o lucro do banco Santander
foi de R$ 4,615 bilhões, um crescimento de 33,2%, em relação ao
mesmo período de 2016. O lucro
obtido no Brasil representa 26%
do lucro global da Instituição. Os
ganhos expressivos obtidos no
Brasil não se traduziram em nenhuma contrapartida social. Muito
pelo contrário: no mesmo período,
2.281 trabalhadores [as] foram demitidos e foram fechadas 11 agências e três PABs. O sistema ﬁnanceiro é o único setor do país com
rentabilidades recordes seguidas.
Portanto, tem a obrigação de gerar
empregos e não de extingui-los.
PIADINHA
- Alô! É do suporte técnico?
- Sim, em que posso ajudar?
- O meu modem da Internet não tá
funcionando.
- Tem alguma luz acesa?
- Tem. A da sala.

