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BANCO DO BRASIL - I

BANCO DO BRASIL - III

Em Florianópolis, o BB Truck é a novidade
trazida pela reestruturação da Visin
A
mais
recente
reestruturação da Vice-Presidência
de Serviços, Infraestrutura e
Operações (Visin) do Banco do
Brasil aplicou um corte de 20% na
dotação dos caixas que atendem na
região de Florianópolis (SC). Para
compensar este corte, a diretoria do
BB implementou uma “grande”
novidade: o BB Truck.

Conforme informações do
SEEB-Florianópolis, trata-se de um
correspondente bancário instalado em
uma van que fica estacionada,
pasmem, ao lado da agência. Ali, sem
as mínimas condições de segurança,
dois trabalhadores fazem o
atendimento. Nas laterais da van está
estampado o logotipo do BB
acompanhado da inscrição MAIS.

BANCO DO BRASIL - II

Reestruturação traz MAIS precarização do
trabalho, MAIS insegurança e... MAIS lucros
Enquanto o movimento sindical
luta para que todo trabalhador brasileiro
tenha direito a um trabalho decente, o
Banco do Brasil vai no sentido oposto.
Numa postura inadmissível em
qualquer empresa e ainda menos
tolerável num banco público, o BB foca
sua atuação, cada vez mais, pura e
simplesmente, na obtenção de lucros

sempre maiores; puro mercantilismo.
Com o BB Truck, o Banco do
Brasil aposta na terceirização, sem
qualquer preocupação com as
consequências sociais nefastas que
ela traz. MAIS precarização do
trabalho, MAIS insegurança. Mas a
diretoria do banco pensa só em MAIS
lucros.

EMPREGO - I

O corte de postos de trabalho traz graves
consequências sociais que atingem a todos
No Curtas e Novas anterior,
iniciamos uma interessante reflexão
sobre a questão lucros versus
geração de empregos. Criticamos o
banco Itaú que, apesar do enorme
lucro, recorde, que obteve em 2015,
eliminou milhares de postos de
trabalho. E ressaltamos que também
outras empresas, que vêm obtendo
altos ganhos, procedem assim. O
objetivo desta política é a extração de
lucros sempre maiores a cada período
que passa.
Embora muita gente não
consiga se dar conta delas, há
consequências sociais graves
advindas dos cortes de postos de
trabalho. Trataremos delas na
matéria ao lado.
No referido C&N arguimos
ainda que, de sua parte, uma empresa

que obtém lucro baixo ou beira o
prejuízo não vai abrir novas vagas de
emprego; possivelmente, irá até demitir
trabalhadores. Diante disso, deixamos
a pergunta: de onde o trabalhador tirará
sua renda, se não encontra trabalho
na empresa lucrativa e muito menos
na que tem baixo lucro ou prejuízo?
Vivemos em um mundo
capitalista. Para adquirir algum bem,
mesmo o mais básico para a
sobrevivência, é necessário possuir
um meio de troca, que é a moeda ou
dinheiro. Para ter acesso ao dinheiro,
está convencionado que o indivíduo
tem que trabalhar. Mas, e se ele não
consegue um trabalho pelas razões
que explicitamos acima? Para garantir
a renda que necessita para sobreviver
ele vai ter que virar um camelô ou um
biscateiro? Ou tentará outro caminho?

Empresa pública não
é para explorar o povo
Um banco público pertence ao
povo. Sua função principal é apoiar
este povo na direção do
desenvolvimento verdadeiramente
sustentável. O BB Truck é a mais
nova tentativa do maior banco público
do país, de ampliar seus ganhos, doa
a quem doer, a qualquer preço. E a
terceirização, decididamente, não
rima com o tipo de desenvolvimento
que queremos para nosso país.
Com a palavra o controlador
do banco, o governo federal. Dilma
Roussef foi eleita para colocar as
empresas públicas a trabalharem em
benefício do povo brasileiro, não para
explorá-lo.
EMPREGO - II

O direito ao trabalho
e a criminalidade
Vamos às consequências
sociais graves dos cortes de postos
de trabalho. Além da desestruturação
familiar que o desemprego pode
gerar, há outra consequência nefasta
que atinge a todos: o aumento da
criminalidade. Entre os que ficam
alijados do acesso a um trabalho e a
uma renda, haverá os que não se
satisfarão em se transformar em
camelôs ou biscateiros. Acabarão,
infelizmente, para todos nós, inclusive,
sucumbindo ao crime para garantirem
sua sobrevivência.
Diante disso, deixamos mais
duas perguntas. Qual seria a solução
para a criminalidade? Aumentar a
quantidade de policiais ou garantir que
cada brasileiro ou brasileira desfrute
de seu direito a um trabalho decente?
PIADINHA
O pai pergunta:
- Filho, você acha que sua professora
desconfia que eu te ajudo a fazer a
lição de casa?
- Acho que sim, pai. Ela até já me disse
que você deveria é voltar pra escola!

