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BRADESCO - I

sidade de autorização do gestor.
A medida foi tomada em atendimento à solicitação da Contraf-CUT feita em mesa de negociação com o banco.

CONGRESSO NACIONAL - I

Operação Salva Corrupto I:
Senado Federal livra a cara de Aécio
Apesar de gravações com
pedido de propina e até ameaça de
morte, por 44 votos a 26, o plenário
do Senado, na terça-feira [17], decidiu devolver o mandato de Aécio
Neves [PSDB]. O senador-maﬁoso estava afastado desde o último
dia 26 por decisão do STF.
Aécio foi denunciado por
corrupção passiva e obstrução da
Justiça, com base nas delações
da empresa JBS. Ele foi gravado
pedindo ao empresário Joesley
Batista R$ 2 milhões em troca de
sua atuação política. Na gravação, durante negociação para ver
quem receberia o dinheiro, Aécio

chega a dizer “tem de ser um que
a gente mata ele antes de fazer
delação”.
A salvação de Aécio não
ocorreu sem a ajuda do próprio
STF. Uma semana antes, por 6
votos a 5, o Supremo havia decidido que não pode afastar parlamentares por meio de medidas
cautelares sem o aval do Congresso Nacional. Foi a deixa para que
os senadores tivessem passe livre
para a operação salva corrupto.
Os 44 votos a favor de Aécio vieram do PMDB, PSDB, PP,
PRB, PR, PTC e Pros. Liberaram
suas bancadas o DEM e PSD.

CONGRESSO NACIONAL - II

Operação Salva Corrupto II:
CCJ da Câmara livra a cara de Temer
Na quarta-feira [18], foi desfechada a operação para salvar
o chefe da quadrilha. A Comissão
de Constituição e Justiça [CCJ] da
Câmara dos Deputados retomou
as discussões sobre o relatório
do deputado Bonifácio de Andrada [PSDB]. O deputado pediu a
rejeição da segunda denúncia de
corrupção contra o presidente Fora
Temer! Por 39 votos a favor e 26
contrários, aprovou-se o relatório.
Está em curso uma operação de salvamento mútuo entre
esse governo e o Congresso tomado por corruptos. Executivo, Legislativo e Judiciário se articulam para
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BRADESCO - II

Banco atende reivindicação sobre
Vale Refeição e Vale Alimentação
Os funcionários e funcionarias do Bradesco vão poder
transferir valores do Vale Alimentação [VA] para o Vale Refeição
[VR] e vice versa, sem a neces-
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tentar estancar a grave crise política instalada no país. Não para responsabilizar os responsáveis e sim
para garantir a impunidade para todos eles.
Essa quadrilha só terá um
basta com o povo nas ruas. Por
isso, o dia 10 de novembro foi deﬁnido pelas centrais sindicais como
um Dia Nacional de Luta contra as
reformas do governo. É o momento
para realizarmos uma grande mobilização rumo a uma nova Greve
Geral no país, única forma de darmos um basta a todos os ataques
e colocarmos para fora o governo e
os congressistas corruptos.

VA-VR: como fazer
a transferência
Os bancários [as] do Bradesco que optarem por transferir recursos do VA-VR ou VR-VA, devem
acessar o sistema SAP até o dia 10
de cada mês para fazerem a solicitação. Os valores serão creditados
no antepenúltimo dia do mês.
GOVERNO FEDERAL

Não há limites para
o entreguismo
MP 795 dá isenção de R$ 1 trilhão
a petroleiras internacionais
Desferir ataques brutais e
sem precedentes aos direitos dos
trabalhadores e do povo em geral.
Além disso, o golpe de Estado perpetrado em 2016 tem outro objetivo,
cada vez mais explícito: a entrega
do nosso patrimônio e das nossas
riquezas a grandes corporações internacionais.
A
Medida
Provisória
795/2017 dá isenção de nada menos de R$ 1 trilhão a petroleiras
internacionais, públicas e privadas,
até 2040. Pois, a comissão especial
da Câmara dos Deputados, criada
para analisar a MP, aprovou o seu
relatório na quarta-feira, 18/10, conforme queria o corrupto e golpista
governo de Michel Temer. Além de
conduzir as discussões “a toque de
caixa”, para não “levantar a lebre”, o
relator, Júlio Lopes [PP-RJ], acatou
apenas 8 das 46 emendas propostas por parlamentares.
Por ser de extrema importância, voltaremos a abordar o tema
no nosso C&N.
PIADINHA
Confuso, o aluno chinês pergunta
a seu mestre:
- Mestre Shi, porque todos os chineses são tão parecidos?
E o mestre respondeu:
- Eu não sou o mestre Shi.

