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REFORMAS PARA O CAPITAL - I

A quem interessam as reformas

No C&N anterior, na matéria
referente à Reforma da Previdência,
afirmamos que os ataques
orquestrados pelos governos contra
o mundo do trabalho fazem parte de
um projeto político nefasto. Têm
como objetivo principal garantir a
lucratividade
dos
grandes
empresários, sobretudo banqueiros,
às custas dos nossos direitos e do
aumento da carestia e miserabilidade

social.
Exemplo prático da afirmação
foram as edições, em 2015, das MP’s
664 [pensão por morte e auxílio doença];
665 [abono salarial – PIS, seguro defeso
e seguro desemprego]; os ajustes
fiscais 1 e 2 , que resultaram no reajuste
das tarifas públicas - energia elétrica,
combustíveis, aumento da inflação e do
desemprego - e cortes orçamentários
na saúde e educação.

REFORMAS PARA O CAPITAL - II

Não pagaremos o pato!

É neste contexto que devemos
compreender a Reforma da Previdência
e os ataques vindouros como o PLP
257/16 que ataca brutalmente os
servidores públicos federais com
congelamento de salários, fim dos
concursos públicos e demissões; a
PEC 241/16 ou “Ajuste Fiscal 3” do
governo Temer que propõe o
congelamento dos gastos públicos por
20 anos, autorizando o Estado a reduzir
investimentos nas áreas de saúde,
educação, segurança e programas
sociais; as privatizações das estatais
remanescentes [Petrobras, CEF,
Correios, BB...], o PL 4330terceirizações que está no senado com
nova roupagem [PLC 030/15]; as
proposições estapafúrdias feitas pelo
presidente da CNI de aumento da

jornada de trabalho para 80h semanais.
Em regra geral é isso. A conta
da crise econômica que atravessa a o
Brasil recai sempre sobre as costas de
quem, em última instância, com sua
força de trabalho, gera as riquezas da
nação, ou seja, o conjunto da Classe
Trabalhadora
Frente a estes ataques só
temos uma saída: organização,
mobilização e luta. Precisamos
construir uma greve geral para barrar
os ataques do governo Temer contra
nossos direitos. Construir na luta
uma alternativa dos trabalhadores [as]
em defesa da CLT, do SUS, da
Justiça do Trabalho, contra as
privatizações, e contra a Reforma da
Previdência. Vamos à Luta! Não
vamos pagar o pato!

ITAÚ

Banco lucra 10,7 bilhões no 1º semestre,
mostrando que a crise não atinge banqueiros

O lucro líquido do Itaú no
primeiro semestre de 2016 foi de R$
10,7 bilhões. Mesmo com a queda de
10,2% em relação ao mesmo período
de 2015, é um lucro escorchante. Vale
ressaltar, porém, que o resultado
sofreu influência das despesas com
PDD, as quais subiram 21,3%,
totalizando R$ 13,3 bilhões.
Ao mesmo tempo, o banco
fechou 2.815 postos de trabalho nos
últimos 12 meses. No referente à
rede de atendimento, o banco fechou

161 agências no período, enquanto
foram criadas 59 “agências digitais”.
Como vimos na matéria acima, a
banca finaceira nacional passa a “lo
largo” da crise econômica enquanto
o conjunto da Classe Trabalhadora é
penalizado.
O fim das demissões,
estabilidade no emprego e mais
contratações no Itaú e nos demais
bancos estão entre as principais
reivindicações da categoria bancária
na Campanha Nacional deste ano.

BANRISUL

24º Encontro Nacional
dos Banrisulenses
Acontece nos dias 20 e 21 de
agosto, sábado e domingo, na sede da
Fetrafi em Porto Alegre, o 24º Encontro
Nacional dos Banrisulenses. Além de
debater a atualização da pauta
específica, os banrisulenses irão discutir
as táticas e estrategias da Campanha
Salarial deste ano. O SEEB-Passo
Fundo vai garantir a infra estrutura
necessária - transporte, alimentação e
hospedagem - aos interessados em
participar do encontro. No próximo
C&N, divulgaremos a programação do
mesmo.

BANCO DO BRASIL

Representantes
Sindicais de base

Eleição acontece neste mês
A renovação do quadro de
Representantes Sindicais de Base do
Banco do Brasil na base territorial do
SEEB-Passo Fundo ocorre todo ano.
E a eleição acontece no final do mês
de agosto. Candidate-se e ajude a
entidade na organização dos
trabalhadores.
SUTILEZAS POLÍTICAS
Formas lúdicas de assumir
posicionamento frente aos ataques
do governo Temer:
- Como a bela, recatada e do lar: hoje
é dia dos namorados. Vamos jantar
FORA TEMER!;
- Juiz de futebol: foi bola FORA
TEMER!;
- Trabalhadora doméstica: vou levar
o lixo pra FORA TEMER!
PIADINHA
Dois amigos estão conversando e o
primeiro conta:
- Eu frequento a academia tem mais
de um ano!
O outro, assustado, pergunta:
- È verdade? E por que você continua
tão gordo?
- Ora, porque eu não faço os
exercícios, só frequento mesmo.

