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BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS

BANCO DO BRASIL - II

Banco cortou 560
Sindicato realiza assembleia com
funcionários do BB e da CEF no dia 20 empregos em 12 meses

Os encontros estaduais dos
funcionários do Banco do Brasil e da
Caixa Econômica Federal serão
realizados no sábado, 23, em Porto
Alegre. Para discutir propostas a

serem levadas a esses encontros, o
SEEB-Passo Fundo estará realizando
uma
assembleia
com
os
trabalhadores do BB e da CEF na
quarta-feira, 20, a partir das 17h30.

BANCO DO BRASIL - I

Lucro cresceu 117,3% e chegou a R$
5,8 bilhões no primeiro trimestre

O Banco do Brasil apurou um
lucro de R$ 5,8 bilhões no primeiro
trimeste de 2015. O resultado
representa um crescimento de 117,3%
em relação a igual período do ano
passado e um novo recorde para os
três primeiros meses do ano. Para
Wagner Nascimento, coordenador da

Comissão de Empresa dos
Funcionários do BB, o resultado
mostra que o banco pode “pagar mais,
contratar novos funcionários e
melhorar substancialmente as
condições de trabalho dos bancários,
que muito contribuíram para que esse
lucro acontecesse”.

TERCEIRIZAÇÃO - I

CUT chama à paralisação dia
29 de maio contra o PL 4330

Na quinta-feira, 14, Central
Única dos Trabalhadore (CUT)
participou da audiência pública
“Terceirização: revogação da Lei
Áurea e fortalecimento do trabalho
escravo” realizada no Senado, em
Brasília. Participaram da audiência,
auditores fiscais, parlamentares,
juristas e dirigentes sindicais.
Ao discursar, o presidente
da CUT, o bancário Vagner Freitas,

convocou a população brasileira a
participar do Dia de Paralisação
Nacional que as centrais sindicais
e movimentos sociais estarão
realizando em 29 de maio. “Como
não acho que exista vitória sem
luta, convoco todos à greve (...).
Não vamos trabalhar para que o
Senado retifique a atrocidade que
a Câmara cometeu”, afirmou o
presidente da central.

TERCEIRIZAÇÃO - II

Presidente do Senado mostrou-se
contrário ao PL 4330

Na audiência realizada em
Brasília, o presidente do Senado,
Renan Calheiros, mostrou-se
contrário ao PL 4330. “Não vamos
transformar os outros 40 milhões de
trabalhadores em terceirizados
também, não podemos praticar o
‘liberou-geral’ para as atividades-fim.
Precisamos tirar a terceirização da
zona cinzenta em que se encontra,

mas sem revogar direitos”, afirmou o
senador.
Uma boa notícia, sem dúvida.
Os trabalhadores, porém, não
podemos
ficar
esperando,
passivamente, que o Senado recuse
o que foi a provado pela Câmara dos
Deputados. Vamos construir uma
grande paraliação no dia 29 para botar
pressão no Congresso Nacional.

Os lucros do Banco do Brasil
seguem altíssimo. As receitas com
prestação de servios etarifas
bancárias cobriram 105,9% da
despesa com pessoas em março
deste ano. Mesmo assim, o banco
cortou emprego ao fechar 560 postos
de trabalho em doze meses,de31 de
marçode 2014 a 31 de março de 2015.
Enquanto isso, seus funcionários são
submetidos a uma deseumana e, por
isso mesmo, adoecedora, sobrecarga
de tarefas,notadamente nas agências.
DE OLHO NA MÍDIA

Notícias sobre a
Operação Zelotes

Gerdau poderá ter que devolver R$
5 bilhões por fraude tributária
A mídia hegemônica segue
num mutismo quase total no que se
refere à divulgação da Operação
Zelotres da Polícia Federal. POr isso,
tivemos que buscar informações em
fontes alternativas,nos chamados
“blogs sujos”. O jornalista Marco
Aurélio Weissheimer informa que “O
procurador d REpública Frederico
Paiva, eponsávepelas investigações
daOperação Zelotes no Ministério
Público Federal, avalia que só as
empresasdo Grupo Gerdau poderão
ter que devolver aos cofre públicos
cerca de R$ 5 bilhõespor
contadefraudes
tributárias
cometidasno âmbito doCnselho
Administrativo de Recursos Federais
(CARF)”.
Para ler mais, acesse https://
rsurgente.wordpress.com/, data de
16/05/2015.
PIADINHA
Diz o doutor para o paciente:
- Então qual é o seu problema?
- Acho que sofro de dupla
personalidade.
- Então vamos nos sentar os quatro
para discutirmos o assunto.

