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PRIVATIZAÇÃO

Campanha “Se é público, é para todos” foi
lançada no Senado Federal ontem

Na manhã de ontem, o Comitê
Nacional em Defesa das Empresas
Públicas esteve no Senado Federal,
em Brasília. Na Comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa
daquela casa, o Comitê lançou a
campanha “Se é público, é para
todos”. A campanha tem o objetivo
de defender as empresas, bens e
serviços públicos do nosso país.
Entre os presentes no
lançamento da campanha, estavam
Jair Ferreira (Presidente da
Federação das Associações dos
Empregados da Caixa - FENAE), João

Moraes (Diretor da Federação Única
dos Petroleiros - FUP), Maria Rita
Serrano (Coordenadora do Comitê
em Defesa das Empresas Públicas)
e o senador Paulo Paim.
O comitê foi criado para
coordenar a luta contra o PLS 555 que
acabou se tranformando na lei de
Responsabilidade das Estatais. A
atuação incisiva do comitê no
Congresso Nacional, com um
trabalho de pressão sobre os
deputados federais e senadores,
conquistou alguns avanços e
abrandou o texto final da lei.

BRADESCO

Banco vai pagar a PLR e o abono na sexta, 21

O último banco a se pronunciar
sobre o pagamento da PLR e do
abono, o Bradesco, pagará na próxima
sexta, 21, a antecipação da
Participação nos Lucros e Resultados
e o abono de R$ 3,5 mil. No dia 27,
serão pagas as diferenças nos vales e

da 13ª cesta alimentação, e no dia 28,
as diferenças salariais. A antecipação
da PLR corresponde a 54% do salário
reajustado em setembro de 2016,
mais fixo de R$ 1.310,12, limitado a
R$ 7.028,15 e ao teto de 12,8% do
lucro líquido - o que ocorrer primeiro.

EDUCAÇÃO

No Paraná, mais de 600 escolas estão
ocupadas por estudantes

Já são mais de 600 as escolas
ocupadas por estudantes no Paraná.
As ocupações começaram no dia 03
de outubro em protesto contra as
mudanças que o governo federal quer
impor no Ensino Médio e em apoio à
luta dos educadores paranaenses.
Com todo o funcionalismo público
descontente e várias categorias
decretando greve [educadores e
policiais já começaram a paralisação],
o governo do Estado, de Beto Richa
(PSDB), está lançando novas medidas
de austeridade contra a população.
Sem o mínima disposição para
o diálogo com os [as] servidores
públicos estaduais e com os
estudantes, o governo caloteiro de
Richa decidiu optar pela truculência e
tenta intimidar os grevistas e os

estudantes decretando recesso em
todas as escolas públicas. Ameaça
ainda com a reposição das aulas na
semana do Natal e Ano Novo.
Em resposta à tentativa de
intimidação do governo, o movimento
fortalece a greve e as ocupações das
escolas aumentam. Na pauta de
reivindicações desta greve está a
retirada das emendas à Lei de
Diretrizes Orçamentárias [LDO] e o
pagamento das dívidas com os [as]
educadores [as].
O SEEB Passo Fundo e
Região leva a solidariedade da categoria
bancária à luta que travam os
Servidores Públicos Estaduais e os
estudantes do Paraná pela valorização
do servidor e em defesa de uma
educação pública de qualidade.

BANCO DO BRASIL

Fechada a agência
de Ciudad del Leste

Na segunda-feira, 17, a
administração da agência do Banco do
Brasil em Ciudad del Leste, Paraguai,
demitiu sete funcionários e declarou-a
fechada. A administração afirmou que
o fechamento da unidade deve-se à
reestruturação. Para a Contraf-CUT,
o governo de Michel Temer deixa clara
sua falta de compromisso para com o
BB e com a sociedade ao fechar uma
das duas únicas agência do banco no
país vizinho. “Esta decisão é
totalmente
desmotivada
economicamente, tendo em vista o
alto número de empresas e brasileiros
operando naquele país. Ao invés de
crescer irá reduzir” afirmou Carlos de
Souza, secretário-geral da entidade.
SETOR FINANCEIRO

Spread cresceu 60%
em dois anos

O Banco Central informou que
o spread bancário aumentou em 60%
em pouco menos de dois anos,
passando de 25,3 para 40,7 pontos
percentuais. Em dezembro de 2014,
os bancos captavam dinheiro a 12%
a.a., em média, e emprestavam a
37,3%. Em agosto deste ano, a
captação apresentava uma pequena
variação, chegou a 12,3% a.a.,
enquanto a taxa aplicada aos
empréstimos tinha subido a 53%.
Ainda segundo o BC, neste mesmo
período a taxa básica de juros, Selic,
apresentou uma alta muito menor,
passando de 11,75% para 14,25% a.a.
PIADINHA
Enquanto chove, o marido olha para
a mulher e diz:
- Amor, se lembra do nosso primeiro
beijo? Foi em uma chuvinha dessas.
A esposa espreme os olhos como se
estivesse se lembrando e diz:
- Tô lembrando... - e correndo
completa - que deixei as roupas no
varal.

