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Negociação da semana passada
não apresentou avanços
A negociação realizada nos
dias 15 e 16 de agosto não apresentou
avanços. As reivindicações dos
bancários, relativas à garantia de
emprego - assinatura da Convenção
158 da OIT para dar um fim às
demissões imotivadas e à alta
rotatividade -, ao respeito à jornada de
6 horas, terceirizações, aos
correspondentes bancários, à criação

de comissão para acompanhar
mudanças tecnológicas e ao projeto
dos bancários sobre ampliação do
horário de atendimento ao público e à
promoção da igualdade de
oportunidades foram recusadas.
Um relato completo da
negociação realizada na semana
passada pode ser lido na página do
SEEB-PF na Internet.

ESTADOS UNIDOS

Controle sobre os indivíduos e tudo o
que eles fazem é autoritarismo
Recentemente, o ex-espião
estadunidense, Edward Snowden, fez
uma séria denúncia: o governo de seu
país espiona outros países e também
cidadãos dos EUA. Para isso,
conforme Snowden, o governo
Obama mantém um conluio com
grandes empresas das áreas da
informática e da Internet por meio da
Agência de Segurança Nacional, NSA,

por sua sigla em inglês.
O objetivo do governo dos EUA
não é outro senão, sob a desculpa do
combate ao terrorismo, controlar o
planeta inteiro para que suas grandes
corporações sigam mantendo a ponta
na pesquisa e tecnologia. Controlar
ou manter o controle sobre todos os
indivíduos e tudo o que eles fazem, é
atitude autoritária, coisa de ditadores.

EMPRESAS

Lucros crescem 18,4%
no segundo trimestre
A consultoria Economática fez
uma análise dos balanços de 316
empresas brasileiras de capital aberto
e concluiu que no segundo trimestre
de 2013 tais empresas aumentaram
seus lucros em nada menos que
18,4% na comparação com igual
período do ano passado.
SETOR FINANCEIRO - I

Bancos são campeões
em lucratividade
A análise da consultoria
Economática mostrou que o setor
bancário foi o campeão em lucratividade
no segundo trimestre ano. Os 24
bancos analisados aumentaram seu
lucro em 46,6% na comparação com
o mesmo período de 2012. Ou seja, os
banqueiros têm plenas condições de
atenderem as reivindicações dos
bancários e ainda assim ficarem com
uma gordíssima fatia da riqueza
produzida pelos trabalhadores.
SETOR FINANCEIRO - II

BANCO DO BRASIL

Gerentes querem saber de tudo o que
seus funcionários fazem durante o dia
Estaria sendo instalada uma espécie de NSA no Banco do Brasil?
Aproveitando a deixa da matéria
acima, vamos informar sobre o que
vem ocorrendo no Banco do Brasil.
Denúncias que chegaram aos
sindicatos, nos fazem suspeitar de que
o BB esteja tentando imitar o governo
dos EUA. Funcionários do banco
denunciam que alguns gerentes vêm
adotando uma sistemática de controle
sobre tudo o que seus subordinados
fazem durante a jornada de trabalho.
Uns exigem que o funcionário lhe
entregue, por escrito, aquilo que vendeu
ou ofertou ao longo da jornada. Outros
têm ido mais longe, controlando tudo o
que é feito pelo funcionário.
Após os seguidos ataques aos
direitos e conquistas de seus

funcionários, será que a diretoria do BB
resolveu
agora
controlar
minuciosamente tudo o que eles
fazem? Estaria sendo instalada no BB
uma espécie de NSA? Ou seria esta
somente uma ideia “iluminada” de
algum gerente ou superintendente que
quer mostrar serviço a seus superiores
e, assim, não sente pruridos em adotar
uma postura “mais realista que o rei”?
Independentemente de sua
origem, se de alta ou de baixa patente,
essa prática de controlar tudo o que os
funcionários fazem é autoritária, coisa
de ditadores, como, aliás, já afirmamos
na matéria acima. E o movimento
sindical vai empreender luta sem
tréguas para que seja revertida.

Bancos lucram
R$ 27 milhões por hora
Paulo Kliass, especialista em
Políticas Públicas e Gestão
Governamental e doutor em Economia
pela Universidade de Paris 10, fez
alguns cálculos e concluiu que os
bancos lucraram R$ 27 milhões por
hora no primeiro semestre de 2013.
“Uma loucura”, afirma, Kliass. No
artigo, “É possível um outro sistema
financeiro?”, Kliass discute este setor
da economia brasileira. Para lê-lo,
acesse o sítio www.cartamaior.com.br,
seção colunistas, data de 15-08-2013.
PIADINHA
Duas vacas estavam conversando.
A primeira vaca disse:
-Muuuuu!
E a segunda:
-Nossa, você tirou as palavras da
minha boca!

