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BRADESCO - I

Crise começa a atingir o Brasil com No ES, agências são
mais força e gera onda de demissões abertas sem vigilantes
A crise financeira mundial foi
gerada pelos grandes capitalistas, por
tubarões da economia. Quem vai
pagá-la, no entanto, como já temos
assistido, são os trabalhadores e a
sociedade como um todo. Em todo o
mundo, as medidas tomadas pela
quase totalidade dos governos vão no
sentido de proteger o grande capital
e seus gordos lucros. Para isso,
inexoravelmente, esses governos
acabam deixando os trabalhadores e

os mais necessitados da sociedade
ao desamparo.
No Brasil, a crise começa a se
pronunciar com mais força e a gerar
ondas de demissões. No principal
pólo industrial brasileiro, São Paulo,
as empresas do setor metalúrgico desataram um processo de demissões
em massa. Antes disso, já haviam
feito seguidos anúncios de férias coletivas e tentativas de flexibilizar os
direitos dos trabalhadores.

ECONOMIA - II

Para dirigente sindical, empresas
usam a crise como desculpa
Para o presidente do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, Sérgio Nobre, demissão ou suspensão do contrato de trabalho não podem ser as
primeiras alternativas aos problemas.
Para ele, isto só acontece por que é
barato demitir no Brasil
“Na Europa ou nos Estados
Unidos, onde é caro demitir, esse
recurso é usado só em último caso.

Como aqui uma demissão custa
pouco para o empresário, essa é uma
das primeiras alternativas. Isso
permite que usem a crise como
desculpa para demitir e depois
contratar o mesmo trabalhador por
metade do salário que recebia antes.
Essa irresponsabilidade social acaba
provocando mais demissões que a
própria crise”, afirma Nobre.

ECONOMIA - III

Empresas que ganharam subsídios
públicos estão demitindo trabalhadores
O grande empresariado está dando prova, uma vez mais, de que só se
preocupa mesmo é com o aumento
contínuo de seus lucros. Grandes empresas, que receberam subsídios públicos para enfrentar a crise passaram
a demitir grande quantidade de trabalhadores nesta semana.
Nos últimos meses, o Governo
Federal concedeu a essas empresas
desoneração de impostos e liberou
recursos pertencentes aos trabalhadores, do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS). As
montadoras de veículos ganharam redução do Imposto sobre Produtos In-

dustrializados (IPI) para enfrentar a forte queda nas vendas. Esta medida custou R$ 1 bilhão aos cofres da união. A
acrescentar os bilhões de reais que o
Governo Lula repassou, via Banco do
Brasil, para os bancos das montadoras
financiarem a venda de carros novos.
Assim mesmo, na segunda-feira, 12, a
General Motors demitiu 744
metalúrgicos de sua fábrica de São
José dos Campos. No dia seguinte, a
Volkswagen anunciou um PDV.
Portanto, o Estado está, em
suma, financiando o desemprego. E,
como os recursos do Estado pertencem, na verdade, aos trabalhadores e
à sociedade em geral...

Trabalhadores da segurança estão
em greve desde segunda-feira
No Espírito Santo, dias 12 e 13
de janeiro, o Bradesco abriu suas
agências sem a presença de vigilantes. Um desrespeito à lei 7102 que
dispõe que as agências bancárias só
podem funcionar com a presença de
vigilantes patrimoniais. O Bradesco
também demonstra desleixo para
com a segurança de seus funcionários e clientes. No Espírito Santo, os
trabalhadores da segurança iniciaram uma greve na segunda-feira.
BRADESCO - II

Sindicato do ES
fez denúncia à PF
O Sindicato dos Bancários do Espírito Santo solicitou ao Bradesco o
cumprimento da lei. Não obteve êxito.
Diante disso, o sindicato enviou documento à Polícia Federal denunciando a
irregularidade. O documento também
foi encaminhado ao Ministério Público
Federal, ao Ministério do Trabalho e à
Delegacia Regional do Trabalho. Nele,
o SEEB-ES pede a fiscalização e a punição das agências que foram abertas
sem a presença dos vigilantes. O
Bradesco é reincidente nessa prática,
no Espírito Santo. Durante a greve dos
vigilantes do ano passado, o banco também havia mantido suas agências
abertas mesmo sem os seguranças.
PIADINHA
Três amigos turcos pretendiam fazer
uma viagem. Porém, nenhum deles
queria pagar a passagem. Um deles
teve uma idéia genial: os três
colocariam a cabeça dentro de uma
bacia cheia d‘água e o primeiro que
tirasse a cabeça de dentro dela
pagaria a passagem.
No dia seguinte, o jornal anuncia, na
primeira página:TRÊS TURCOS
MORREM AFOGADOS DENTRO DE
UMA BACIA!

