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SINDICATO

4º Campeonato de Futebol Society dos
Bancários tem sequência amanhã

Após a parada para as festas
de fim de ano, o 4º Campeonato de
Futebol Society dos Bancários será
retomado amanhã, sábado, 07/01.
Em fase decisiva, a disputa terá dois

jogos válidos pelas semifinais do
certame:
10h - Itaú x Bradesco U-Night
10h50 - CEF x Banrisul
Prestigie!

EMPREGO - I

Em onze meses do ano passado, os bancos
fecharam 11.525 postos de trabalho

Em onze meses de 2016, os
bancos fecharam 11.525 postos de
trabalho no Brasil. Números nada
alentadores, haja vista que o
desemprego já está muito alto no
nosso país. Oficialmente, já são
computados nada menos de 12
milhões de desempregados.
Temos, com frequência, batido

nesta tecla. Dado o tamanho dos
lucros que seguem auferindo, os
bancos têm a obrigação de abrir novos
postos de trabalho e não de eliminálos. A oferta de vagas de emprego
seria uma forma de cumprirem com
sua responsabilidade social, seria uma
contrapartida à sociedade que é de
onde saem os altos lucros.

EMPREGO - II

Se a empresa lucrativa corta vagas, aonde o
trabalhador encontrará trabalho?

Já salientamos isso em outras
edições deste nosso informativo. A
prática adotada pelos bancos e
também por outras empresas que
obtêm altos lucros, de cortar vagas de
emprego para “engordar” seus
ganhos, é altamente nociva para a
sociedade como um todo.
Uma
reflexão
mais
aprofundada sobre a questão nos dará

a dimensão dessa nocividade. Se a
empresa lucrativa corta vagas para
extrair mais lucros, a empresa que está
no prejuízo ou perto dele se obriga a
cortar para não acabar quebrando. Aí
surgem alguns questionamentos.
Aonde, então, o trabalhador encontrará
trabalho? De onde ele conseguirá
extrair uma renda para sobreviver e
sustentar a sua família?

EMPREGO - III

Corte de postos de trabalho pelas empresas
que obtêm altos lucros tem que ser coibido

A prática de empresas que
obtêm altos lucros, de cortar postos de
trabalho, para aumentarem ainda mais
seus ganhos, tem que ser coibida. A
sociedade precisa se unir e se
organizar para mudar esta situação.
Precisa passar a exigir dos
governantes e legisladores que
imponham um fim a esta prática nociva.
A aplicação de uma carga
tributária mais leve sobre as empresas

que mantêm ou ampliam os postos de
trabalho é uma medida que poderia ser
adotada. Do outro lado, obviamente,
sobre aquelas que só pensam em seus
lucros incidiriam impostos maiores.
O corte de postos de trabalho
por empresas altamente lucrativas é
um tema por demais importante, ainda
mais nesta conjuntura de alto
desemprego. Assim, tornaremos a
abordá-lo em breve.

BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS - I

Qual é o motivo real
das reestruturações?

O Banco do Brasil está
passando
por
mais
uma
reestruturação. Fechamento de
agências e de milhares de postos de
trabalho fazem parte do cardápio. O
corte de cargos comissionados
também. Para a Caixa Econômica
Federal, já é anunciada, nos
corredores, uma nova reestruturação.
A justificativa do Governo
Federal, do golpista Michel Temer, para
todos esses cortes, é a necessidade
de economizar. De outra parte, quando
olhamos a evolução dos resultados,
em bilhões de reais [vide tabela
abaixo], destes dois grandes bancos
públicos federais, surge, inevitável, o
questionamento. Qual é, mesmo, o
motivo real das reestruturações?
2011 2012 2013 2014 2015
BB 12,1 12,2 15,7 11,3 14,4
CEF 5,2
5,6
6,7 7,09 7,2
BANCOS PÚBLICOS FEDERAIS - II

As reestruturações e
o desemprego

BB e CEF vão economizar para quê?
Nas matérias ao lado,
abordamos a questão, séria, do
fechamento de postos de trabalho por
empresas altamente lucrativas. Pois o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica
Federal estão embarcando mais e mais
nessa onda. Com as reestruturações,
estão a ajudar no aumento do
desemprego. Obtendo altos lucros,
esses dois bancos públicos, ao invés
de ampliarem as vagas de emprego,
vão na contramão das necessidades
do povo brasileiro e do país.
A economia que o Temer quer
vai servir para quê e para quem?
PIADINHA
- Amor, quando eu morrer você casa
com o Juca?
- Mas você sempre diz que odeia ele.
- Por isso mesmo. Eu quero que ele
se ferre também.

