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SINDICATO - I

Aumento de tarifas turbinou o lucro do Festa dos Bancários
primeiro semestre, diz o Dieese
acontece no dia 25
A Contraf-CUT solicitou ao
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
[Dieese] uma análise do lucro do
Banco do Brasil no primeiro semestre de 2017. E a análise aponta que
o lucro, de R$ 5,2 bilhões, foi turbinado pelo aumento das tarifas e a
redução da despesa de provisão.
A despesa de provisão caiu
5,7% em relação ao semestre passado. Já a receita com prestação
de serviços e a renda das tarifas
bancárias cresceram 10%. Conforme o estudo do Dieese, essas
receitas cobrem agora 113,5% das

despesas de pessoal. O gasto com
folha de pagamento, já computado
o pagamento da PLR, caiu 1,8%.
Para Roberto Von der Osten, presidente da Contraf, “É um
absurdo o que estão fazendo com o
banco. Mesmo com queda nas operações, tanto com pessoas físicas
quanto jurídicas, foi anunciado que
o aumento do lucro foi inﬂuenciado
pelo crescimento da receita com tarifas. Ou seja, o banco está esfolando seus clientes, da mesma forma
que os bancos privados”. E Osten
questiona: “Onde está o caráter público da instituição?”

ORIENTE MÉDIO - I

Apesar da repressão, palestinos resistem
Há dias os palestinos enfrentam dura repressão por parte
das forças armadas israelenses.
Após a implementação de rigorosa vistoria e maior restrição de
mobilidade em Jerusalém, desde
14 de julho, manifestações em
massa ocorrem por toda a Cisjordânia, Jerusalém e em Gaza. Motivo: Israel proibiu a entrada dos

muçulmanos na mesquita de Al-Aqsa, local sagrado para os palestinos fazerem suas orações.
Desde então, milhares
de palestinos foram feridos pelas forças de ocupação sionista e
três jovens foram mortos a tiros.
Como saldo dos protestos, além
das vítimas fatais, há centenas de
hospitalizados.

ORIENTE MÉDIO - II

A Festa dos Bancários [as],
promovida pelo Sindicato todo
ano em comemoração ao Dia do
Bancário, será realizada no dia 25
de agosto na sede da Apcef. No
cardápio, churrasco com a equipe
Cipriani, cerveja a preço acessível e música. Os ingressos, a R$
25,00 cada, em número limitado,
já estão sendo vendidos. Agende-se e garanta o seu.
SINDICATO - II

Firmado convênio
com psicóloga
O Sindicato dos Bancarios
de Passo Fundo e Região ﬁrmou
convênio com a psicóloga Francieli Baseggio Luft. Bancárias e
bancários ﬁliados à entidade, e
seus dependentes, têm direito
ao desconto de 50% nos atendimentos em Psicologia clínica para
adolescentes, adultos e idosos e
na terapia de casais e família. O
consultório está localizado na Rua
Bento Gonçalves, nº 473, sala 103,
centro e o telefone para contato é
[54]99125-4951.

Palestinos podem iniciar
uma nova Intifada
Os protestos em Jerusalém são parte de
um movimento crescente que aponta para uma
nova Intifada. A Intifada signiﬁca o levante do povo
da Palestina contra a opressão, repressão e extrema violência com que é tratado pelas forças armadas e o governo de Israel. A primeira ocorreu em
1987 e durou seis anos. Neste contexto, a solidariedade internacional à resistência do povo palestino, conjugada com a campanha de boicote a
Israel, é mais urgente e necessária do que nunca.
Prestamos nossa solidariedade e apoio
ao povo palestino que, mais uma vez, se encontra sob a mira das forças assassinas do Estado
de Israel.

http://historiaupf.blogspot.com.br/2014/12/

PIADINHA
Em Minas, o
paulista foi almoçar na casa
do mineiro e se
sentiu
ofendido, quando lhe
serviram, junto
a outros pratos,
abóbora cozida.
- Ó mineiro, lá
em São Paulo
quem come isso
aqui é porco.
E o mineirinho
nem pestanejou:
- Aqui também.

