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BANRISUL

Os banrisulenses ainda
aprovaram o calendário de mobilização
para pressionar o Banrisul a negociar
avanços: 30/04-Dia de preto; 07/05Atraso de duas horas na abertura das
Agências; 18/05- Assembleia Nacional
dos Banrisulenses, em Porto Alegre.
A mobilização é a chave para
a conquista de direitos! Participe!

GOVERNO FEDERAL - I

Remessa de lucros para o exterior
chegou a U$ 20 bilhões no 1º trimestre
Dados divulgados pelo Banco
Central na quarta-feira, 24, mostram
que somente no primeiro semestre de
2013, a remessa de lucros para o
exterior chegou a inacreditáveis U$ 20
bilhões. O BC atribuiu tamanha
remessa de recursos à retomada do
crescimento da economia brasileira. O
jornalista Valdo Albuquerque discorda.
Para Albuquerque, “Como a
economia continua patinando, a
explicação para o envio de fabulosos
recursos para o exterior encontra-se
no
contínuo
processo
de
desnacionalização da economia, que
bate recorde a cada ano. Em 2012,
nada menos que 296 empresas

brasileiras passaram para o controle
estrangeiro, batendo as 208 empresas
desnacionalizadas em 2011 e as 175
no ano anterior.”
O jornalista alerta ainda que
essas remessas devem aumentar em
2013: “Em suma: quanto maior a
desnacionalização, maior as remessas
de lucros. Tanto assim que o BC
estima em US$ 95 bilhões o total de
remessas para este ano, ante US$
76,492 enviadas no ano passado.”
Para ler a íntegra do artigo de
Valdo Albuquerque, acesse a edição
nº 3146, de 26 a 30/04/13, do jornal
Hora
do
Povo,
no
sítio
www.horadopovo.com.br.

GOVERNO FEDERAL - II

Privatizações, ou concessões, só
farão aumentar a remessa de lucros
Ao oferecer setores da
economia brasileira como portos,
aeroportos, rodovias e ferrovias à
administração pela iniciativa privada, o
governo de Dilma Roussef fui acusado
de estar retomando a política de
privatizações. A presidenta e seus
ministros e partidários defenderam-se
afirmando que não se trata de
privatizações mas de concessões.
A verdade, porém, é que, seja
privatização ou concessão, o resultado
para o povo e o país será o mesmo:
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BANCO DO BRASIL

Assembleia rejeita o Plano de Carreira
proposto pela diretoria do banco
Em assembleia realizada na
tarde de ontem, às 18 horas, os
funcionários do Banrisul fizeram uma
avaliação da proposta de Plano de
Carreira apresentada pela diretoria do
banco na semana passada. No final,
julgando insuficiente tal proposta,
deliberaram, de forma unânime, pela
rejeição da mesma.

Nº 2862

enfraquecimento do Estado em favor do
grande empresariado privado nacional
e estrangeiro. E, obviamente, a entrega
dos setores citados vai ampliar ainda
mais a já absurda remessa de lucros
para fora do país. Recursos de que o
Brasil continua necessitando para
oferecer saúde e educação públicas de
qualidade, saneamento básico, enfim,
qualidade vida melhor para seu povo.
O alerta do jornalista Valdo
Albuquerque deveria ser levado em
conta pelo governo federal.

Hoje, às 18 horas,
tem assembleia
Nesta sexta-feira, às 18 horas,
os funcionários do Banco do Brasil
farão uma assembleia para deliberar
sobre a proposta de greve de 24 horas
no dia 30 de abril. Assembleias
realizadas pelos sindicatos de Curitiba,
São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, da
Bahia e do Pará, já aprovaram greve
ou indicativos de greve para a terçafeira, com realização de novas
assembleias no dia 29 para ratificar a
decisão ou organizar o movimento. As
assembleias de Porto Alegre e de
Recife deliberaram pela realização de
atos públicos e manifestações em
frente às agências e órgãos do BB.
28 DE ABRIL

Acidentes e doenças
de trabalho
O dia 28 de abril é lembrado pelo
movimento sindical como o Dia
Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho.
A categoria bancária é,
sabidamente, uma das mais
atingidas por doenças físicas e
psíquicas contraídas em decorrência
do dia-a-dia profissional.
A exploração desumana do
trabalho é, ainda, submetida a uma
avaliação
individual
de
desempenho, mecanismo utilizado
largamente por todos os bancos para
medir quem bateu as metas impostas
e expor – muitas vezes, humilhar –
aqueles que não conseguiram.
PIADINHA
A moça estava tendo aulas de golfe .
Ela tenta uma tacada e , sem querer,
acerta em cheio o seu instrutor que
cai ao chão se contorcendo com as
mãos “no meio das pernas”.A moça
massageia suavemente o local e
pergunta:
-Tá bom?
E ele: -Tá tão bom que até passou
a dor nas minhas mãos!!

