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Amanhã, a Contraf fará a primeira reunião Plano de Carreira: CP
terá reunião em 21/02
com representantes do BB em 2013
Na pauta, as funções comissionadas com jornada de 6 horas
Amanhã, 22, às 14 horas, a Empresa dos Funcionários do BB)
Contraf-CUT realiza a primeira resumiu a expectativa dos
reunião de negociação deste ano de funcionários comissionados do banco
2013 com representantes do Banco sobre o assunto: "Esperamos que na
do Brasil. Na pauta, a implantação primeira negociação deste ano
das funções comissionadas com possamos discutir o assunto e sugerir
jornada de 6 horas. William Mendes, mudanças antes do banco implantar
coordenador da CEBB (Comissão de as funções".
GOVERNO FEDERAL - I

Os gastos com o pagamento dos
juros da dívida pública no Brasil
No C&N nº 2840, iniciamos
uma abordagem do artigo “A Injustiça
Tributária no Brasil”, no qual o
economista Odilon Guedes trata da
injustiça na incidência dos impostos em
nosso país: os que têm menor renda
pagam, proporcionalmente, bem mais
impostos, mostra Guedes. Hoje,
reproduzimos trechos do artigo relativos
aos gastos do governo brasileiro com
o pagamento de juros da dívida pública
e com o Bolsa Família. Sobre o primeiro
ponto, Guedes escreve:
“Em relação ao pagamento de

juros, vamos lançar mão do estudo
“Os Ricos no Brasil” do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA). Esse estudo informa que há
cerca de 20 mil clãs familiares (grupos
composto por 50 membros de uma
mesma família) que se apropriam de
70% dos juros que o governo paga
aos detentores de títulos da dívida
pública. Como em 2011 o pagamento
de juros foi R$ 236,0 bilhões, isso
significou que 70% desse valor – R$
165,2 bilhões – foram parar na mão
desses 20 mil clãs familiares.”

GOVERNO FEDERAL - II

Gastos com o Bolsa Família versus
gastos com o pagamento dos juros
Comparando os gastos do
governo federal com o Bolsa Família e
o pagamento de juros da dívida, Odilon
Guedes afirma:
“Em 2011, com o programa
Bolsa Família para atender a
13.330.714 famílias, o governo
gastou 0,4% do PIB e no
pagamento de juros gastou
5,72%. Naquele ano, o PIB
brasileiro foi cerca de R$ 4,4
trilhões, portanto, para atender
mais de 13 milhões de famílias, o
governo despendeu R$ 17,6
bilhões.
A conclusão mostra
dados inacreditáveis! Em 2011,

cada família do programa Bolsa
Família recebeu cerca de R$ 1.320
e cada família pertencente a esse
grupo “de 20 mil clãs” recebeu de
juros R$ 8.260.000 em média. A
diferença é mais de 6 mil vezes.”
Ao lermos o interessante artigo
de Odilon Guedes, constatamos o
quanto as informações relativas à
incidência dos impostos e à
apropriação das riquezas produzidas
no país são escamoteadas, não nos
são repassadas. Para ler a íntegra do
artigo,
acesse
o
sítio
www.viomundo.com.br, seção
denúncias, com data de 02/10/2012.

A próxima reunião da
Comissão Paritária que discute a
elaboração de um novo Plano de
Carreira para o funcionalismo do
Banrisul acontece no dia 21 de
fevereiro. Para tal reunião, deverá
estar pronto um texto-resumo com as
propostas do GT (Grupo de Trabalho),
formado por representantes dos
funcionários, e com as propostas da
diretoria do banco. Na reunião
também serão apresentados os
estudos da Subcomissão dos
Processos Seletivos.
No sítio www.fetrafirs.org.br,
seção bancos, pode ser lida matéria
completa sobre a última reunião,
realizada no dia 10/01.
SANTANDER

A audiência no MPT
Banco recusou-se a negociar
formas de proteção ao emprego
Na quinta-feira, 17, foi realizada
mais uma audiência de mediação com
a diretoria do Santander. Desta vez, a
audiência aconteceu no Ministério
Público do Trabalho (MPT), em Brasília,
quando participaram dirigentes
sindicais de várias partes do país. A
ContrafCUT apresentou uma proposta
de reintegração dos demitidos em
dezembro passado e de negociação de
formas de proteção ao emprego que
foi recusada pelos representantes do
banco espanhol. Nova mediação no
MPT foi marcada para o dia 23.
Na página da Contraf na
Internet, www.contrafcut.org.br, pode
ser lida matéria completa sobre a
audiência do dia 17.
PIADINHA
O padre liga para a prefeitura:
-Senhor prefeito, tem um burro morto
em frente à igreja! E o prefeito:
-Não é o senhor que tem o dever de
cuidar dos mortos?
-Sim, mas também devo avisar os
parentes sobre o falecimento!

