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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SINDICATO - I

Lucro cresceu 7,9% no primeiro
semestre deste ano
Em doze meses, a CEF abriu 4.143 novos postos de trabalho
O lucro da Caixa Econômica postos de trabalho desde o primeiro
Federal cresceu 7,9% no primeiro semestre do ano passado, ampliando
semestre de 2014 na comparação em 4,3% seu quadro de pessoal.
com o do mesmo período de 2013, Porém, o número de agências cresceu
acumulando R$ 3,4 bilhões.
em percentual bem superior: 8,4%.
No importante quesito do Ainda assim, a CEF é dos poucos
emprego, a CEF terminou a primeira bancos a cumprir, de uma maneira
metade do ano com 99.775 satisfatória, com sua responsabilidade
funcionários. Ou seja, abriu 4.143 social na oferta de mais empregos.

Banco lucrou R$ 5,5 bilhões no semestre
semestre de 2013, está embutida a
venda de ações do banco. Quando
olhamos para o lucro ajustado, que
exclui itens extraordinários, o BB
obteve, na primeira metade deste ano,
um pequeno aumento de 2,2% em seu
lucro na comparação com a metade
inicial do ano anterior.

BANCO DO BRASIL - II

Mesmo com lucro alto e abrindo mais
agências, banco cortou funcionários
No primeiro semestre, o
Banco do Brasil não obteve um
aumento significativo em seu lucro,
como obtiveram o Itaú e o Bradesco,
por exemplo.
Porém, seus
resultados se mantêm “nas alturas”
e, mesmo assim, como fizeram os
dois bancos citados, o BB fechou
postos de trabalho. Ao todo, 2.173
funcionários foram cortados no
período de um ano, de junho de 2013
a junho deste ano.
A agravar os efeitos dessa

política deletéria do Banco do Brasil,
temos o fato de que foram abertas
89 novas agências no período
mencionado. Mais agências e mais
tarefas com menos funcionários. O
resultado dessa equação fica claro
nas condições de trabalho dos
funcionários:
pressão
e,
inevitavelmente, estresse em doses
ainda maiores. Resumindo: a saúde
e a qualidade de vida dos
trabalhadores “pagam” para que os
lucros se mantenham altos.

BANCO DO BRASIL - III

Eleição para Representante Sindical
de Base acontece na próxima semana
A
eleição
para
os
Representantes Sindicais de Base do
Banco do Brasil, da base territorial do
SEEB-Passo Fundo e Região, será

O jantar que o SEEB-Passo
Fundo vai promover na cidade de
Tapejara, será realizado na quintafeira, 21, às 20 horas, no restaurante
Bones. Para o evento, estão sendo
convidados bancários e bancárias de
Tapejara e também das cidades de
Água Santa, Ibiaçá e Sertão. O prazo
para a confirmação da presença
expira-se na tarde de quarta-feira.
SINDICATO - II

BANCO DO BRASIL - I
O Banco do Brasil apurou lucro
líquido de R$ 5,506 bilhões no primeiro
semestre de 2014. O resultado
representa um descréscimo de 45,1%
em relação ao do mesmo período do
ano passado, que foi de R$ 10 bilhões.
Há que ponderarmos, porém, que
nesse enorme lucro do primeiro

Jantar em Tapejara
acontece no dia 21

realizada na próxima semana, de 25
a 28 de agosto. As inscrições dos
candidatos se encerram na sextafeira, 22, às 17 horas. Participe!

Festa dos Bancários
será realizada no dia 29
No dia 29 de agosto, o SEEBPF promove, na Apcef, a Festa dos
Bancários, em comemoração ao Dia
do Bancário. No cardápio, churrasco,
servido pela equipe Sipriani, cerveja
mais barata e música. Os ingressos,
em número limitado, podem ser
adquiridos com o diretor do Sindicato
do teu banco.
ORIENTE MÉDIO

Uma carta de um
veterano das IDF
Michael Kramer, veterano das
Forças de Defesa de Israel (IDF),
ativista da organização Veteranos pela
Paz, escreveu carta em que insta
“todos os soldados israelenses a
evitarem ser parte dos crimes de
guerra contra inocentes civis
palestinos e considerar todas as suas
opções para estarem ao lado da
humanidade”. Kramer afirma que “o
atual assalto israelense contra a
população de Gaza é uma fase a mais
da colonização sionista, cujas raízes
remontam ao século XIX”. A íntegra
da carta pode ser lida no sítio espanhol
www.rebelion.org, data de 14/08/2014.
PIADINHA
O que o leite de caixinha falou para o
leite de sacolinha?
R: Vem pra caixa você também!

