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IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

SEGURANÇA

II Censo da Diversidade da
categoria bancária tem início hoje
Começa nesta segunda-feira,
em todo o país, o II Censo da
Diversidade da categoria bancária.
Nos próximos quarenta dias, até 25
de abril, em torno de 486 mil
bancárias e bancários brasileiros
poderão responder ao questionário
que estará disponível no sítio
www.febraban-diversidade.com.br.
Em sua página na Internet, a
Contraf-CUT informa que “o tempo

previsto para responder as perguntas
é em torno de 8 e 10 minutos. O
sistema conta com um programa de
segurança e as respostas serão
sigilosas e confidenciais”.
Matéria
com
mais
informações sobre o Censo e de
como a categoria vem discutindo a
igualdade de oportunidades já há
bastante tempo, você pode ler na
página do SEEB-PF na Internet.

GOLPE DE 1964

Na Bahia, bancário conquistou a
reintegração ao trabalho, 50 anos depois
Na Bahia, um bancário do
Bradesco, que foi demitido em abril de
1964, conquistou, na Justiça, a
reintegração ao trabalho. À época, o
colega era dirigente sindical do SEEBFeira de Santana e foi preso dentro da
agência por um sargento do exército.
Doze dias depois, era demitido,
resultado de clara perseguição política.
Não devemos nos esquecer
de que, a 1º de abril de 1964, um golpe
de Estado derrubava um governo
legítima e democraticamente

constituído e instaurava uma ditadura
civil-militar no país. Não esqueçamos
de que essa ditadura passou a
perseguir, prender, torturar e mesmo
matar dirigentes sindicais, entre
inúmeros outros cidadãos, brasileiros
e estrangeiros.
Em 2010, o colega conquistou
a anistia política e no ano seguinte
ingressou com a ação de reintegração
ao trabalho, que, há poucos dias, foi
julgada procedente pelo Tribunal
Superior do Trabalho (TST).

VENEZUELA - I

Quem está a provocar desabastecimento
A esperar pelo órgãos da mídia
hegemônica, você nunca saberá o que
está, realmente, a se passar
Venezuela. Por isso, oferecemos
alguns trechos do editorial Venezuela
no centro da luta de classes mundial,
do jornal Brasil de Fato nº 574, que nos
mostra quem é o grande responsável
pelo desabastecimento no país vizinho:
“Durante todo o ano de 2013 o
governo Maduro liberou 22 bilhões de
dólares para a burguesia venezuelana
importar produtos de consumo e
abastecer o mercado. Esses dólares
foram vendidos pelo governo a eles
pelo câmbio oficial. Parte deles foram
parar nas contas dos importadores no

exterior e os produtos importados eram
transformados em bolivares pelo
câmbio paralelo. O governo Maduro
passou a controlar a liberação de
dólares para importação das
empresas privadas e cortou, assim,
os lucros estratosféricos e o
abastecimento de dinheiro público para
as atividades direitistas.”
“A burguesia compradora
passou a esconder os produtos
importados para criar um pânico de
desabastecimento.”
A íntegra do texto citado pode
ser lida acessando o sítio
www.brasildefato.com.br, seção
Editorial.

Bancos são multados
em R$ 5,3 milhões
Pela segunda vez consecutiva, o
BB recebeu a maior multa
A Polícia Federal aplicou multa,
no valor total de R$ 5,3 milhões, a 14
bancos por falhas na segurança de
agências e postos de atendimento. As
punições foram divulgadas pela PF na
quarta-feira, 12, durante a 100º reunião
da Comissão Consultiva para Assuntos
de Segurança Privada (CCASP). Os
cinco bancos mais multados foram:
Banco do Brasil, com multas de R$
1,545 milhão, Itaú, com R$ 1,188
milhão, Santander, com R$ 745 mil,
Caixa Econômica Federal, com R$
738 mil, e Bradesco, com R$ 679 mil.
VENEZUELA - II

Uma nova tentativa
de golpe de Estado
Em abril de 2002, um golpe do
Estado depunha o governo legítima e
democraticamente eleito de Hugo
Chávez. Como no golpe de 1964 no
BrasiL, subservientes ao governo dos
Estados Unidos, a mídia hegemônica
venezuelana
e
brasileira,
demonstrando todo seu desdém pela
democracia, apoiou o golpe contra o
povo venezuelano.
Quebraram a cara. Menos de
dois dias depois, graças à reação
popular apoiada pela maior parte das
forças armadas, Chávez era
reconduzido ao poder.
Os
acontecimentos atuais na Venezuela
guardam muita semelhança com 2002
e configuram, na verdade, uma nova
tentativa de golpe de Estado. Tentativa
que, uma vez mais, conta com total
apoio do governo dos EUA.
PIADINHA
Na mesa do bar:
— Diz aí, o teu técnico realmente sabe
algo de futebol?
— Sim! Antes do jogo ele nos diz
como ganhar, e depois do jogo analisa
porque perdemos.

