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GOVERNO FEDERAL - I

SANTANDER - I

11/11-Dia Nacional de Paralisação: o caminho
é a mobilização popular, rumo à greve geral!
Nas
matérias
abaixo,
reproduzimos alguns trechos da nota
que a CNBB divulgou no dia 27 de
outubro. Na nota, a CNBB faz duras
críticas à Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 241/2016 que o
governo nefasto de Michel Temer quer
aprovar no Senado Federal. A CNBB
afirma que “a mobilização popular e a
sociedade civil organizada são
fundamentais para a superação da
crise econômica e política”.
E é justamente buscando

ampliar a mobilização popular, rumo
à greve geral, contra os ataques que
Temer e vários governadores vêm
desferindo aos direitos da grande
maioria do povo brasileiro, que as
centrais sindicais estão organizando
um Dia Nacional de Paralisação. Na
sexta-feira, 11/11, serão realizadas,
em todo o país, manifestações,
passeatas e mesmo paralisações de
alguns setores. A categoria bancária
está sendo chamada a fortalecer a
luta do povo brasileiro.

GOVERNO FEDERAL - II

CNBB: “A PEC 241 é injusta e seletiva”
A nota da A CNBB enfatiza a
injustiça e a seletividade da PEC 241:
“Apresentada como fórmula
para alcançar o equilíbrio dos gastos
públicos, a PEC 241 limita, a partir de
2017, as despesas primárias do
Estado – educação, saúde,
infraestrutura,
segurança,
funcionalismo e outros – criando um
teto para essas mesmas despesas,
a ser aplicado nos próximos vinte
anos. Significa, na prática, que
nenhum aumento real de investimento
nas áreas primárias poderá ser feito
durante duas décadas. No entanto, ela
não menciona nenhum teto para

despesas financeiras, como, por
exemplo, o pagamento dos juros da
dívida pública. Por que esse
tratamento diferenciado?”
“A PEC 241 é injusta e
seletiva. Ela elege, para pagar a conta
do descontrole dos gastos, os
trabalhadores e os pobres, ou seja,
aqueles que mais precisam do Estado
para que seus direitos constitucionais
sejam garantidos. Além disso,
beneficia os detentores do capital
financeiro, quando não coloca teto
para o pagamento de juros, não taxa
grandes fortunas e não propõe auditar
a dívida pública.”

GOVERNO FEDERAL - III

O mercado é incapaz de satisfazer as
necessidades humanas, diz ainda a CNBB
Em sua dura nota contra a
PEC 241, a CNBB alerta ainda para
a idolatria ao mercado:
“A PEC 241 supervaloriza o
mercado em detrimento do Estado.
“O dinheiro deve servir e não
governar! ” (Evangelii Gaudium, 58).
Diante do risco de uma idolatria do
mercado, a Doutrina Social da Igreja
ressalta o limite e a incapacidade do
mesmo
em
satisfazer
as
necessidades humanas que, por sua
natureza, não são e não podem ser

simples mercadorias (cf. Compêndio
da Doutrina Social da Igreja, 349).”
“A PEC 241 afronta a
Constituição Cidadã de 1988. Ao
tratar dos artigos 198 e 212, que
garantem um limite mínimo de
investimento nas áreas de saúde e
educação, ela desconsidera a ordem
constitucional. “
Para ler a íntegra da nota da
CNBB,
acesse
o
sítio
www.jornalggn.com.br,
seção
Cidadania, data de 28/10.

Lucro cresceu 6,7%
em nove meses
O Santander acumulou um
lucro de R$ 5,3 bilhões nos primeiros
nove meses deste ano. O resultado
representa um crescimento de 6,7%
em relação ao lucro apurado no
mesmo período de 2015. O resultado
representa ainda 20% do ganho obtido
pelo banco espanhol em todo o mundo.
Superando o Reino Unido e mesmo a
Espanha, o Brasil é o país onde o
Santander obtém o maior lucro.
O crescimento da receita com
prestação de serviço somada à renda
das tarifas bancárias, nos último doze
meses, também foi significativo:
13,9%. No mesmo período, as
despesas com pessoal subiram 8,5%.
SANTANDER - II

Em doze meses, banco
cortou 2.495 empregos
As receitas secundárias cobrem
154,55% da despesa com pessoal
Mesmo obtendo seu maior lucro
no nosso país, o Santander não se
motiva a cumprir com sua
responsabilidade social. Pelo contrário,
cortou nada menos que 2.495
empregos em doze meses, no período
de setembro de 2015 ao mesmo mês
deste ano. Ao fechar postos de
trabalho, contribui para agravar os já
altos níveis de desemprego no país. Ao
mesmo tempo, o banco espanhol,
consegue cobrir 154,55% da despesa
com pessoal somente com as
chamadas receitas secundárias receita com prestação de serviço
somada à renda das tarifas bancárias.
PIADINHA
A esposa entra no escritório do marido
com a mãe ao lado e diz:
- Querido, é verdade que seu sócio
acaba de morrer?
- É sim, por quê?
Você pode botar a mamãe no lugar
dele?
Fale com o coveiro, por mim tudo bem.

