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Lucro no primeiro semestre caiu 5,3%, mas
mesmo assim passou dos R$ 4 bilhões
O lucro apurado pelo Bradesco
no primeiro semestre de 2016 caiu 5,3%
em relação ao do mesmo período do
ano passado. Comparando com um
período mais largo, de doze meses, a
queda foi de 2,9%. Porém, ainda que
tenha caído, o ganho chegou a R$
4,121bilhões, que é um resultado
fabuloso diante da situação da
economia brasileira.

Neste primeiro trimestre, as
receitas com prestação de serviços e
tarifas bancárias auferidas pelo
Bradesco observaram um aumento
de 9,6%. Já as despesas com
pessoal, incluída a PLR, cresceram
R$ 8,7%. Lembramos que, em 2015,
essas receitas cobriam 137% das
despesas do banco com seus
trabalhadores.

Banco cortou postos
de trabalho
No tocante ao emprego, o
Bradesco segue a rotina que vimos
observando no setor bancário nos
últimos anos. O banco combina
altíssimos lucros com o fechamento
de postos de trabalho. Na matéria
abaixo, voltamos a discutir a questão,
importantísima para a sociedade, que
diz respeito ao emprego.
EMPREGO

BANCO DO BRASIL

Cassi: Contraf-CUT orienta a aprovação
do relatório anual/2015
Até o dia 6 de maio, os
associados da Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil (Cassi)
poderão votar pela aceitação ou não do
relatório anual da caixa. A Contraf-CUT
está orientando a aceitação do relatório.
O colega Wagner Nascimento,
coordenador da CE-BB e também da
Mesa de Negociações da Cassi, afirma
que a aprovação do relatório é importante
para que seja dada sequência à
negociação
que
busca
a

sustentabilidade do plano de saúde.
O relatório anual expõe, entre
outras, informações sobre o uso dos
serviços, como consultas, exames e
internações, e relativas às receitas e
despesas da Cassi no ano passado.
O relatório passou por auditoria externa
além das avaliações do Conselho
Deliberativo e do Conselho Fiscal.
O documento pode ser
consultado na página da Cassi na
Internet, www.cassi.com.br.

1º DE MAIO

Dia do Trabalhador e da Trabalhadora terá
grandes mobilizações por todo o país
O Dia do Trabalhador(a), 1º de
maio, é, normalmente, comemorado
com grandes atos públicos que
simbolizam a luta da classe
trabalhadora por seus direitos. E o de
2016 promete mobilizações ainda
maiores, por todo o Brasil. No nosso
C&N, já divulgamos as propostas
contidas no programa “Uma Ponte para
o Futuro”, do PMDB. Nele, o partido
que vai assumir o comando do país
após o impedimento da atual presidente
nada apresenta de positivo para o
conjunto da classe trabalhadora
brasileira.
Entre as propostas altamente
lesivas aos trabalhadores, bancários
incluídos, contidas no “Uma Ponte para

o Futuro”, listamos as seguintes:
- fim do aumento real do salário mínimo;
- desvinculação do reajuste do salário
mínimo das aposentadorias;
- aprovação do projeto da terceirização
sem limites;
- fim da CLT através da prevalência do
negociado sobre o legislado;
- reforma da previdência com a fixação
de idade mínima para aposentadoria;
- fim das verbas constitucionais fixas
previstas para a saúde e a educação;
Assim, o dia 1º de maio deverá
servir como um chamamento a toda
a classe trabalhadora brasileira para
a necessidade de unir-se, de
organizar-se e de ir à luta, com muita
disposição, pelos seus direitos.

Uma combinação
lesiva à sociedade
A política de obtenção de altos
lucros aliada ao fechamento de
postos de trabalho resulta em uma
combinação altamente lesiva à
sociedade.
Primeiro, porque só contribui
para agravar o problema do
desemprego. A empresa lucrativa
deveria trilhar caminho contrário.
Deveria retribuir a sociedade, que é
de onde ela extrai seus lucros, com a
geração de mais postos de trabalho.
Segundo, porque nos coloca
num impasse, que já foi abordado no
nosso informativo. Se a empresa
com altos lucros corta empregos, o
que não fará a empresa com lucro
baixinho, que se avizinha do prejuízo
ou já está “no vermelho”?
E sobra então uma outra
pergunta. Onde conseguirá o
trabalhador o emprego necessário
com o qual obterá a renda de que
precisa para sobreviver?
PIADINHA
Dois amigos se encontram, depois de
muito tempo distantes:
— Puxa, quanto tempo? Como vão as
coisas?
— Eu estou ótimo e você?
— Eu vou ser pai pela primeira vez!
— Que legal! Parabéns! E a sua
mulher está feliz?
— Por enquanto está! Mas, na hora
que ela souber, vai ficar uma fera!

