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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - I

A greve da categoria bancária: dos
transtornos aos benefícios à população
No C&N anterior, expusemos
dados que comprovam que a greve
da categoria bancária, que durou 23
dias (a dos funcionários do Banrisul
chegou ao 41 dias) trouxe ganhos não
só aos bancários como também à
população brasileira.
Os dados só vêm corroborar
com o que os diretores do SEEBPasso Fundo procuraram sempre

frisar em entrevistas concedidas
durante a greve aos jornais, rádios e
mesmo à TV de Passo Fundo. Os
diretores sempre afirmaram que,
apesar de trazer contratempos e até
alguns prejuízos momentâneos a
clientes e usuários, a greve
transformaria os transtornos iniciais
em significativos benefícios à
população como um todo.

CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS - II

Ampliar o apoio da população
às nossas lutas
Uma breve reflexão sobre os
impactos da greve da categoria
bancária, nos permite constatar,
facilmente, que a manutenção ou
mesmo a melhora do poder de
compra dos salários dos bancários vai
acabar gerando um impulso de
dinamização da economia da cidade.
Com bons salários, o bancário ou a
bancária não precisam ficar restritos
apenas às despesas essenciais
como alimentação, aluguel, escola,
saúde. Os trabalhadores podem
recorrer, com uma frequência maior
ao cabeleireiro, à manicure, ao
mecânico, ao massoterapeuta e
assim por diante. Todos esses
profissionais e vários outros, para não
falarmos nas lojas, cursos, etc.

usufruem dos ganhos obtidos pelos
bancários com a greve.
Outro ganho da população diz
respeito ao emprego. A greve obrigou
o Banco do Brasil a se compromissar
com a contratação de mais 3.000
trabalhadores até agosto de 2014.
Então, bancário, então,
bancária, se você ouvir alguém a
“detonar” a nossa greve, não perca a
oportunidade de abrir um debate e de
expor argumentos como esses a
esse alguém. Certamente, numa
próxima Campanha Nacional dos
Bancáiros, tal pessoa verá nossa
greve com outros olhos. A ampliação
do apoio da população às nossas
lutas é fundamental para que
conquistemos mais vitórias no futuro.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Lucro de R$ 5 bilhões e abertura de
novas vagas de trabalho
Ao longo dos últimos anos,
temos denunciado a política que vem
sendo adotada pelos bancos privados
e até mesmo pelo Banco do Brasil. Ao
mesmo tempo em que aumentam a
cada ano seus lucros, esses bancos
vêm reduzindo o contingente de
trabalhadores que empregam.
Por isso, não podemos deixar
de ressaltar o caminho diferente
trilhado pela Econômica Federal. Se

aumentou seu lucro em 19,3% nos
nove primeiros meses deste ano em
relação a idêntico período de 2012,
chegando aos R$ 5,006 bilhões, a CEF
ampliou seu quadro de funcionários.
Nos mesmos nove meses, a Caixa
abriu 3.826 novas vagas de trabalho;
relativamente a setembro de 2012, seu
quadro de funcionários cresceu 11,54%
com a admissão de 7.015 novos
trabalhadores.

SINDICATO

Campeonato de
Futebol Society
Os resultados da primeira rodada
No sábado, 23, aconteceu a
primeira rodada do Compeonato de
Futebol Society dos Bancários 2013,
com os seguintes resultados:
Itaú 4 x 7 Santander
Banrisul B 2 x 9 Bradesco C
Bradesco B 4 x 2 Bradesco A
No próximo sábado, 30/11,
acontece a segunda rodada.
PRIVATIZAÇÃO

Há 13 anos, FHC
entregava o Banespa
Matéria publicada na página da
Contraf no dia 19, versa sobre a
privatização do Banespa pelo governo
Fernando Henrique Cardoso. A
matéria afirma, corretamente, que o dia
seguinte, 20/11, marcaria os “13 anos
de uma derrota para o povo paulista e
brasileiro. Nessa data, em 2000, era
consumada a privatização do Banco
do Estado de São Paulo, o Banespa,
na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.”
Que as privatizações trazem
prejuízos ao povo, já sabemos. E a
privatização do Banespa já trazia
prejuízos no ato da venda. Conforme
a matéria citada, “um estudo feito na
época por economistas do Dieese e
da Unicamp apurou falhas na
avaliação do banco e estimou que o
preço mínimo devia ter sido o dobro
do valor oficial, que não considerou,
entre outros fatores, a marca Banespa
e os créditos fiscais.”
A matéria da Contraf, porém,
não faz qualquer alusão à derrota
impingida ao povo brasileiro nas
privatizações, travestidas de
concessões, dos aeroportos, portos,
rodovias e ferrovias levadas a cabo pelo
governo Dilma.
PIADINHA
O que é um cigarro de maconha em
cima de um jornal?
R: Baseado em fatos reais.

