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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Como foi o Dia Nacional de Luta
por Contratação Urgente

No dia de ontem, o movimento
sindical bancário promoveu o Dia
Nacional de Luta por Contratação
Urgente na Caixa Econômica Federal.
A atividade foi definida no 31º Conecef
que ocorreu em junho passado. Por
todo o país aconteceram reuniões nos
locais de trabalho, manifestações e
até mesmo paralisações, com a
coleta de assinaturas em um abaixoassinado.
O abaixo-assinado

contendo assinaturas de clientes,
usuários e dos próprios funcionários
será encaminhado à presidente da
CEF, Miriam Belchior, e à Presidência
da República.
Em Passo Fundo, diretores do
sindicato percorreram as agências da
CEF coletando assinaturas no abaixoassinado e tirando fotos dos
funcionários portando os cartazes
alusivos ao dia de luta.

DE OLHO NA MÍDIA - I

As impressões de um alienígena ante a
atuação da mídia e da Justiça no Brasil
A denúncia da corrupção é
contumaz. A apuração e condenação
judiciais, idem. Trata-se, portanto, de
instituições acima de qualquer suspeita.
Esta seria a primeira impressão que um
alienígena que aportasse no Brasil
nestes últimos tempos teria dos órgãos
da mídia hegemônica e da Justiça
brasileira.
Porém, não tardaria muito para
que esse mesmo alienígena se desse
conta da seletividade com que atuam,

mídia e Justiça. Casos a comprovar
esta seletividade abundam. Por
exemplo, as operações Lava Jato e
Zelotes da Polícia Federal. A Lava Jato
é foco dos noticiários e da ação da
Justiça, a Zelotes está praticamente
esquecida. Por que motivo? Estariam
a esperar a prescrição dos crimes?
O jornalista e historiador,
Juremir Machado da Silva, fez alguns
questionamentos a respeito. Veja na
matéria abaixo.

Festa dos Bancários
acontece dia 28

Anote na tua agenda. A
tradicional festa em comemoração ao
Dia dos Bancários será realizada no dia
28 de agosto na sede da Apcef. No
cardápio, churrasco servido pela equipe
Cipriani e música. O ingresso será
subsidiado pelo SEEB-PF: R$ 20,00
para adultos e R$ 10,00 para crianças
com menos de dez anos de idade.
Crianças com até 5 anos não pagam.
ITAÚ - I

Lucro recorde no
primeiro semestre

O Itaú obteve um lucro de R$
11,942 bilhões no primeiro semestre de
2015. O resultado é 25,7% maior que
o do mesmo período do ano anterior.
Mesmo tendo ampliado em 26,2% a
provisão para créditos de liquidação
duvidosa (PDD), o banco estabeleceu
um novo recorde em lucros para o
primeiro semestre. Conforme análise
do Dieese, o Itaú ampliou a PDD ainda
que a inadimplência tenha caído 0,1
ponto percentual, registrando 3,3% no
primeiro trimestre.
ITAÚ - II

DE OLHO NA MÍDIA - II

Alguns questionamentos pertinentes,
por Juremir Machado da Silva

No dia 10 de julho, o jornalista
Juremir Machado da Silva lançou, no
blog http://ww.correiodopovo.com.br/
blogs/juremirmachado/, alguns
questionamentos pertinentes a
respeito da atuação da mídia e da
Justiça em nosso país:
“– Por que o mensalão tucano não foi
julgado até agora, se aconteceu antes
do mensalão petista?
– Por que o mensalão tucano não será
julgado pelo STF?
– Por que o mensalão tucano não será
julgado pelo STF segundo a Teoria do
Domínio do Fato?
– Por que a mídia brasileira não cobra
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o julgamento imediato do mensalão
tucano?
– Por que a mídia brasileira não se
revolta com o fato de que o Senado
agora é presidido por um réu?
– Por que a mídia brasileira não se
indigna que a Câmara de Deputados
seja presidida por um investigado por
corrupção?
– Por que a mídia brasileira nunca acha
uma greve justa?
– Por que a mídia brasileira não faz
séries de reportagens sobre os
privilégios da magistratura?
– Por que a mídia brasileira prefere os
banqueiros europeus ao povo grego?”

Receitas cobrem
171,6% da folha

As receitas auferidas pelo Itaú
com prestação de serviços, somadas
à renda de tarifas bancárias, passaram
a cobrir 171,6% da folha de pagamento.
Enquanto as despesas com pessoal
cresceram 9,5% em relação a junho
de 2014, as referidas receitas
observaram um crescimento de 12,2%.
PIADINHA
O guarda diz para o delegado:
- Delegado! Um ladrão acaba de fugir!
O delegado surpreso pergunta:
- Mas como? Eu mandei trancar todas
as saídas!
O guarda responde:
- É que ele fugiu pela a entrada!

