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BRADESCO

GRÉCIA - I

Lucro cresceu 25,6% em 2014, mas quase Novo governo rompe
com a Troika
5000 postos de trabalho foram fechados
O Bradesco divulgou ontem o
lucro que auferiu no ano de 2014: R$
15,089 bilhões. O resultado, recorde,
representa um crescimento de 25,6%
na comparação com os 12 bilhões
obtidos no ano anterior. Ao mesmo
tempo, o Bradesco terminou o ano
com 95.520 funcionários, quase cinco

mil a menos que em dezembro de
2013. Em números exatos, o mesmo
banco que obteve lucro recorde
fechou 4.969 postos de trabalho.
Lucros cada vez maiores e
responsabilidade social, que nunca foi
lá essas coisas, esmaecendo,
esmaecendo...

MOVIMENTO SINDICAL

No Dia Nacional de Lutas, milhares de
trabalhadores foram às ruas das capitais
Na quarta-feira, 28, milhares
de trabalhadores foram às ruas das
capitais brasileiras em um Dia Nacional
de Lutas contra a perda de direitos
resultante das Medidas Provisórias
(MPs) 664 e 665 e em defesa do
emprego. Eles cobraram do Governo
Federal, de Dilma Roussef, a
revogação dessas MPs que mudaram

as regras de acesso a direitos como
o seguro-desemprego, abono salarial
(PIS-Pasep), auxílio-doença e o
seguro-defeso. Organizado pela CUT,
CGT, CSB, CTB, Força Sindical,
NCST e UGT o dia de lutas também
contou com manifestações em defesa
da Petrobras e da Caixa Econômica
Federal 100% pública.

SÃO PAULO

Privatização de parte da Sabesp é uma
das causas da crise hídrica, afirma o MAB
Para o Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB), uma das causas
da crise hídrica que assola São Paulo
é a privatização de parte da Companhia
de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (Sabesp). Segundo Gilberto
Cervinski, membro da coordenação do
MAB, “Quando a empresa entrou na
bolsa de valores, a prioridade passou a
ser a geração de dividendos, ou seja,
gerar lucros aos acionistas. E de lá para
cá tem como consequência esse
processo. Parou, cessou o
investimento em reservatório de água,
não foi ampliado nenhum metro cúbico,
as tarifas subiram 94% para a
população.”
Segundo dados da própria
Sabesp, entre 2003 e 2013 foram
repassados aos acionistas privados
nada menos que R$ 4,3 bilhões. Esse
montante equivale ao dobro do que a

companhia investe todo ano em
saneamento básico e a um terço do
lucro apurado no período citado.
Para ler mais, acesse http://
www.brasildefato.com.br/audio/festado-aumento-da-%C3%A1gua-ironizasabesp-que-prioriza-lucrosinvestimentos.
Enquanto os acionistas
privados se fartam em lucros e
dividendos, o povo paulista amarga a
falta de um dos bens mais básicos para
uma vida digna que é a água potável.
Este é mais um exemplo do quão
prejudiciais são as privatizações para
o povo como um todo.
Baseados no caso da Sabesp,
já podemos antever o que nos espera
se a Caixa Econômica Federal também
for privatizada, mesmo que
parcialmente, com a venda de ações
na bolsa de valores.

No domingo, 25, o partido de
esquerda, Syriza, venceu as eleições
legislativas na Grécia. No dia seguinte,
o líder do partido, Alexis Tsipras,
assumia o cargo de primeiro ministro e
começava a cumprir sua promessa de
campanha, de romper com a política de
austeridade imposta pelo Banco Central
Europeu, o Fundo Monetário
Internacional e a Comunidade Europeia,
tríade chamada de Troika. Tal política,
aplicada desde 2008, levou o país a uma
crise econômica e social brutal; o
desemprego chegou a 28%, taxa que
sobe para 60% entre os jovens, e o PIB
caiu nada menos que 25%.

GRÉCIA - II

Novo governo
cancela privatizações
O governo anterior da Grécia
prometera privatizar 30% da Empresa
Pública de Energia, DEH, por sua sigla
em grego, portos e aeroportos. O
governo do Syriza cancelou a
privatização da DEH e dos portos e
aeroportos e anunciou energia de graça
para 300 mil famílias que não têm como
pagar. Fosse privatizada por completo,
a DEH iria mandar essas milhares de
famílias gregas “se catarem” e as deixaria
no “escuro” e congelando no inverno,
uma vez que sua prioridade seria gerar
ganhos sempre crescentes para os
novos donos e acionistas da empresa.
Garantir gordos lucros a um
pequeno punhado de acionistas em
detrimento do atendimento das
necessidades de centenas de milhares
ou mesmo milhões de seres humanos.
Privatização é isso.
PIADINHA
Uma mulher pergunta para a amiga:
- Amiga, eu acho que estou
engordando. Você acha que eu estou
gorda?
A outra amiga responde:
- Não, amiga, você está redondamente
enganada.

