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CAMPANHA NACIONAL DOS BANCÁRIOS

BANCO DO BRASIL

No dia de ontem, o Comando
Nacional dos Bancários entregou à
Federação Nacional dos Bancos
(Fenaban) a minuta de reivindicações
da categoria bancária. A primeira
reunião de negociação da Campanha

Inscrições estão abertas até dia 21
O funcionário ou funcionária do
Banco do Brasil que estiver interessado
em se candidatar a Representante
Sindical de Base pode se inscrever até
o dia 21 de agosto. A eleição será
realizada nos dias 24, 25, 26 e 27. O
edital de convocação foi enviado às
dependências do BB da base territorial
do Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região na sexta-feira, 07.

Minuta foi entregue ontem e a primeira
reunião de negociação acontece dia 19
Nacional dos Bancários de 2015 foi
marcada para o dia 19 e vai discutir o
tema emprego. Também ontem
foram entregues as pautas
específicas dos funcionários e
funcionárias da CEF e do BB.

PRIVATIZAÇÃO - I

Como os cariocas contribuíram
para a pujança e os lucros do Itaú

No primeiro semestre deste
ano, o Itaú atingiu um novo recorde em
lucros. Uma das principais razões
dessa pujança do banco é, sem dúvida,
o árduo trabalho de seus funcionários.
Há, porém, outros fatores que
impulsionaram o Itaú a se tornar o maior
banco privado brasileiro. A “compra” do
Banerj é um deles.
A palavra foi colocada entre
aspas de propósito. Quem toma
conhecimento sobre o que se sucedeu
quando da privatização do banco, fica,
inevitavelmente, com a impressão de
que não houve venda, mas, doação do

Banco do Estado do Rio de Janeiro ao
Itaú. Vejamos o que nos conta o
jornalista Aloyisio Biondi: “O então
governador [do Rio] Marcello Alencar
[PSDB] tomou um empréstimo de nada
menos de 3,3 bilhões de reais, mesmo
sabendo que o banco seria vendido por
apenas 330 milhões de reais, isto é, um
preço dez vezes menor”.
Alencar saneou o Banerj e, em
1997, entregou um “filé” ao Itaú; a conta,
salgada, ficou para o povo do Rio de
Janeiro pagar. Ou seja, os cariocas
contribuíram decisivamente para a
pujança e os lucros do Itaú.

PRIVATIZAÇÃO - II

O Itaú usou “moedas podres” na
“compra” do Banerj

Conforme Aloysio Biondi, o Itaú
usou “moedas podres” na “compra do
Itaú, que eram “negociadas no mercado
com desconto de 50%, ou seja, os 330
milhões de reais representavam
mesmo, no final das contas, apenas
165 milhões de reais, ou praticamente
20 vezes menos do que o valor do
empréstimo de 3,3 bilhões... Tudo para
livrar os ‘compradores’ de futuros
gastos. Essa operação escandalosa
agravou os problemas financeiros do
Rio (...)”.
Para ler mais sobre a entrega
do Banerj ao Itaú e outras doações
absurdas - escandalosas, mesmo - do
patrimônio do povo brasileiro a grandes
grupos privados, acesse o livro de

Aloysio Biondi, O Brasil Privatizado, em
pdf, em http://www.fpabramo.org.br/
uploads/brasil_privatizado.pdf.
Mídia não divulgou - Os órgãos da
mídia hegemônica têm dado divulgação
contumaz aos casos de corrupção
envolvendo o governo federal. Neste
sentido, atuam corretamente e
cumprindo
sua
função.
Estranhamente, porém, à época das
grandes privatizações essa mesma
mídia se omitiu de divulgar as
negociatas feitas com o patrimônio do
povo pelos governos de então. Pelo
contrário, essa mídia fazia de tudo para
convencer os brasileiros de que a
privatização iria levar-nos ao paraíso;
escondia, assim, as negociatas.

Representante
Sindical de Base

SINDICATO - I

Festa do Bancário(a)
acontece dia 28

Como já noticiamos no C&N
anterior, a tradicional festa em
comemoração ao Dia do Bancário(a)
será realizada em 28 de agosto na
Apcef. Os ingressos são limitados e
passarão a ser vendidos pela diretoria
do SEEB-PF ainda nesta semana.
SINDICATO - II

Firmado convênio
com a Baruffi e Matté

A Baruffi e Matté, clínica de
estética facial, especializada em
sobrancelhas, firmou convênio com o
SEEB-Passo Fundo e Região. Pelo
convênio, bancárias e bancários
associados à entidade vão usufruir de
desconto de 20% na feitura de
sobrancelhas. A Baruffi e Matté está
localizada na Rua Paissandu, nº 1173,
sala 4, centro, e o telefone é (54)30451006. O desconto não é extensivo aos
dependentes dos associados.
PIADINHA
No velório, um sujeito pergunta para
outro:
- Qual a senha do wi-fi?
E o outro repreende o viciado em
Internet:
- Respeite o falecido.
E o internauta se faz de desentendido:
- Tudo junto?

