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Itaú comanda a “reestruturação” do BB
toria Falconi está Pedro Moreira
Salles, à época da contratação Presidente do Conselho de Administração da holding Itaú Unibanco e
atualmente Presidente do Conselho
Diretor da Febraban.
Para o sindicato, há, no
mínimo, conﬂito de interesses nos
procedimentos de reestruturação
do Banco do Brasil, que, na primeira fase levou a mais de 9,4 mil
extinções de postos de trabalho e
drástica redução na remuneração
de cerca de 4 mil funcionários.

MERCOSUL

Uruguai vai pedir uma reunião para
tratar da reforma trabalhista brasileira
O Uruguai vai pedir uma
reunião do Mercosul, composto
por Brasil, Argentina, Paraguai e
Uruguai, para discutir a reforma
trabalhista brasileira aprovada,
recentemente, pelo Congresso de
picaretas.
A “Reforma” é considerada
pelo país vizinho um risco às regras de competitividade do bloco.
Com a supressão de direitos trabalhistas, os produtos brasileiros
serão barateados, desequilibrando a competição com os demais
membros do Mecosul.

A reunião de avaliação do
bloco sobre a nova legislação trabalhista brasileira se dará no âmbito da Declaração Sócio-Laboral
assinada pelos sócios em 2015.
Saudamos a iniciativa política do Uruguai contra a maldita
reforma trabalhista brasileira. A
revogação, porém, não apenas
da referida reforma, mas também
da lei do teto dos gastos [PEC
241/55], das terceirizações e da
eventual reforma da previdência,
depende de nossa capacidade de
organização, mobilização e luta.

REFORMA POLÍTICA

Eternização dos congressistas maﬁosos
O país amarga uma profunda recessão, com desemprego
recorde, redução da renda da população e serviços públicos à míngua. Enquanto isso, o Congresso
Nacional discute uma reforma política que vai acabar tornando as
eleições ainda menos democráticas e garantir que os corruptos que
lá estão se eternizem no poder.
Na prática, a reforma política do relator Vicente Cândido [PT-
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SINDICATO

BANCO DO BRASIL
O Sindicato dos Bancários
do Rio de Janeiro denuncia que o
Banco Itaú está preparando a privatização do Banco do Brasil de acordo com seus próprios interesses.
Segundo o Seeb/RJ, em
2016 os serviços da Falconi Consultores de Resultados foram contratados por “notório saber”, sem
licitação, com a ﬁnalidade de provocar o “desmonte do BB”, chamado
oﬁcialmente de “reestruturação”.
Entre os membros do Conselho de Administração da Consul-
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-SP], que está sendo discutida no
covil congressual, pretende criar
um sistema eleitoral que vai diﬁcultar, quando não impedir, a renovação dos deputados.
E eles ainda querem aprovar um fundo bilionário público
para arcar com as campanhas dos
salafras, ao mesmo tempo em que
reclamam da falta de dinheiro e
querem tungar as aposentadorias
dos trabalhadores.

Firmado convênio
com clínica médica
A Cuidare Home Care
Assistência Domiciliar Ltda ﬁrmou convênio com o Sindicato
dos Bancários de Passo Fundo
e Região. Bancárias e bancários
associados à entidade, e seus dependentes, terão direito a descontos de 30% a 40% nas consultas e
exames. A Cuidare está localizada na Avenida Sete de Setembro,
nº 134, esquina com a Rua Paissandú, centro, e o telefone para
contato é (54)3311-3180.
SANTANDER

Assédio moral
é crime!
O banco Santander foi
condenado pela prática de assédio moral contra uma ex-funcionária, que foi readmitida por força de
decisão judicial. A decisão ainda
determinou que o banco pague
R$ 100 mil por danos morais coletivos. A denúncia ao MPT, que
originou a ação, foi feita pelo Sindicato dos Bancários de Cruz Alta,
cidade na qual se localiza a agência onde foi constatada a prática
de assédio moral.
PIADINHA
Joãozinho vinha descendo de bicicleta a ladeira e percebeu que estava sem freio e não conseguiria
parar. Justamente nesse momento passava de bicicleta no ﬁm da
ladeira um outro menino. O inevitável aconteceu e Joãozinho bateu com toda força a sua bicicleta
na outra bicicleta. Após conseguir
se levantar, o menino indignado
diz para Joãozinho:
- Meu, qual é a tua?
E ele responde:
- A minha é a vermelha com o guidão amarelo...

