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BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

Mesmo com lucro de 2,9 bilhões, banco Encontros estaduais
cortou 592 empregos no 1º semestre acontecem dia 04/05
O Bradesco divulgou, na
segunda-feira, 22, seu lucro no
primeiro semestre de 2013: 2,943
bilhões. O resultado representa um
crescimento de 3,4% em relação ao
mesmo período de 2012.
Apesar disso, o Bradesco
fechou 592 empregos no primeiro
trimestre, acumulando o corte de 2.309
vagas nos últimos 12 meses. O quadro
caiu de 105.102 funcionários em março
de 2012 para 102.793 em março deste
ano, segundo análise do Dieese.
O lucro poderia ser ainda maior

se o banco não maquiasse outra vez o
balanço. Em provisões para devedores
duvidosos (PDD), foram aportados R$
3,475 bilhões, um crescimento de 5,4%
em relação a março do ano passado.
Novamente, o Bradesco exibiu
um balanço recheado de lucro, mas
ficou devendo contrapartidas sociais,
como a geração de empregos, o que
joga
na
contramão
do
desenvolvimento, precariza as
condições de trabalho, com reflexos
negativos na saúde dos funcionários,
e afeta o atendimento aos clientes.

Os encontros estaduais dos
funcionários do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal serão
realizados no dia 4 maio, sábado, em
Porto Alegre. Os encontros são
preparatórios aos congressos
nacionais dos trabalhadores dos dois
bancos federais. O SEEB-Passo
Fundo vai garantir às bancárias e
bancários que quiserem participar
dos encontros a infra-estrutura
necessária:
transporte
e
alimentação.
DE OLHO NA MÍDIA

Margaret Thatcher

ITAÚ

Em Campo Grande-MS, mulheres são
demitidas por engravidarem
Na segunda-feira, 22, os
bancários paralisaram a agência do Itaú
Personnalité de Campo Grande (MS),
em protesto contra as demissões e a
prática continuada de assédio moral por
parte da gerente da unidade. A gestora,
Maria Aparecida de Lima, demitiu todas
as bancárias que retornaram de
licença-maternidade e todos os
funcionários e funcionárias que
denunciaram o assédio moral ao
Ombudsman do banco e à
superintendência regional.
Conhecida como assediadora
moral quando ainda era gerente do

Unibanco, antes da fusão entre as duas
instituições, a gestora intensificou essa
prática
quando
assumiu
a
administração da agência Personnalité
do Itaú, em julho de 2009.
O Itaú criou a figura do
Ombudsman para canalizar a
insatisfação dos bancários, com o
objetivo de tentar afastá-los do
movimento sindical. Mas, o caso
mostra que a instituição do
Ombudsman pelo banco não é séria
e o mesmo acabou se transformando
em mais um instrumento para fragilizar
e punir os trabalhadores.

BANCO DO BRASIL

Greve dia 30 de abril: é hora de
retomar a mobilização
O novo plano de funções
comissionadas do Banco do Brasil foi
empurrado “goela abaixo” dos
funcionários pela diretoria do banco.
Mas este é apenas um dos motivos
da greve de 24 horas proposta pela
Contraf/CEBB para o dia 30 de abril.
Nas agências e órgãos do banco
persistem, e se agravam, as más
condições de trabalho, a falta de

funcionários e o assédio moral que
continua campeando por todos os
lados. Esta situação conforma um
ambiente de trabalho adoecedor no BB;
não há quem aguente esse ritmo.
Por isso, é hora de reação. É
preciso dar um basta ao autoritarismo
da diretoria do banco. Assembleia na
sexta-feira, 26, às 18 horas, discute e
delibera sobre a greve do dia 30.

Ao morrer Margaret Thatcher,
a mídia hegemônica brasileira traçou
um quadro elogioso de sua atuação
como primeira ministra da Inglaterra.
Não haveria de ser diferente; tal mídia
sempre se notabilizou por exaltar
aqueles que trabalham contra o povo
e em favor dos milionários, dos
grandes proprietários, donos do poder,
enfim. Já o diretor de cinema britânico,
Ken Loach, foi mais claro e verdadeiro:
“Margaret Thatcher foi a
primeira ministra britânica mais
destruidora e que mais dividiu a
cidadania nas última décadas.
Desemprego massivo, fábricas
fechadas, comunidades destruídas.
Este é seu legado.” E Loach foi irônico:
“Como
devemos
honrá-la?
Privatizando seu funeral. Ponhamo-lo
em leilão e aceitemos a oferta mais
barata. É isso que ela teria desejado.”
PIADINHA
O bêbado chega em casa de
madrugada e acorda a esposa aos
gritos.
-Mulher, tem fantasma no banheiro!
-Por que você está dizendo isso?
-Eu abri a porta a luz acendeu, fechei
a porta, a luz apagou!
-Vai dormir! Você urinou na geladeira
de novo!!!

