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CONCENTRAÇÃO DE RENDA I

[60,8 bilhões], Carlos Slim [50
bilhões], Jeff Bezos [45,2 bilhões],
Mark Zuckerberg [44, 6 bilhões],
Larry Ellison [43,6 bilhões] e Michael Bloomberg [40 bilhões].
Tal concentração de riqueza é, na maioria dos casos, hereditária. Nas próximas duas décadas,
500 indivíduos passarão mais de
2,1 trilhões de dólares para seus
herdeiros, uma soma maior do que
o PIB de um país como a Índia,
que tem 1,2 bilhão de habitantes.

CONCENTRAÇÃO DE RENDA II

O projeto de exploração e rapinagem é
internacional

Intitulado “Uma economia
humana para os 99%”, o relatório
analisa de que maneira grandes
empresas e os “super-ricos” trabalham para acirrar o fosso da desigualdade.
Segundo o relatório, a renda de altos executivos aumenta
sobremaneira na medida em que
os salários de seus trabalhadores
[as] diminuem. Outras táticas utilizadas para garantir os altos lucros das empresas e os polpudos

salários dos executivos são: sonegação de impostos; forçar concorrência entre países em busca
de incentivos; inﬂuência material
e política; trabalho análogo à escravidão e, pasmem, ﬁnanciamento de centros de estudos em
universidades com o objetivo de
produzirem narrativas políticas
e econômicas que favoreçam
e sustentem perante a opinião
pública as suas políticas opressoras superexplorativas.

CONCENTRAÇÃO DE RENDA III

O governo Temer está a serviço deste
projeto
Como vimos qualquer
semelhança com as reformas
propostas pelo governo Temer,
o apoio e as sistemáticas narrativas da imprensa burguesa em
defesa das reformas e as posições políticas assumidas pela
maioria dos parlamentares brasileiros não é mera coincidência.
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Oito homens têm a mesma riqueza de 3,6
bilhões mais pobres do mundo
Relatório recente divulgado pela Oxfam International revela
a disparidade entre o topo e a base
da pirâmide da riqueza mundial.
O documento aponta uma
tendência preocupante: o abismo
entre ricos e pobres está aumentando em uma velocidade muito
maior do que a prevista.
Os oito “abençoados afortunados” são Bill Gates [75 bilhões de dólares], Amancio Ortega [67 bilhões], Warren Buffet
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[limita os gastos da União por 20
anos] e as vindouras reformas da
previdência, trabalhista, terceirizações e outras, estão a serviço deste modelo de organização
social, onde 1% dos mais ricos
vivem no paraíso à custa do purgatório e inferno dos outros 99%
da humanidade que geram as riquezas de toda e qualquer nação.

Dia Nacional de
Luta

Os empregados da Caixa de todo o país realizam, amanhã [31], um dia nacional de
luta em defesa do Saúde Caixa.
A direção da Caixa comunicou, de forma unilateral, aumento na mensalidade dos trabalhadores da ativa e aposentados de 2%
para 3,46% da remuneração base;
a coparticipação das despesas assistenciais sobe de 20% para 30%
e o valor limite da coparticipação
passa de R$ 2.400 para R$ 4.200.
A medida é um desrespeito à cláusula 32ª do acordo aditivo
à Convenção Coletiva de Trabalho
que estabelece a manutenção dos
percentuais de mensalidade, da coparticipação e do valor para o teto.
A Contraf-CUT e os sindicatos estão entrando com ação
judicial para cancelar o aumento.

CONTRAF-CUT

Organização e luta
A direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Ramo Financeiro [Contraf-CUT], deliberou a realização
de um Congresso extraordinário
para os dias 8, 9 e 10 de março.
Na
pauta
organização de um plano de lutas contra os ataques do governo Temer, conjuntura nacional e
reforma estatutária da entidade.

PIADINHA
O Pai diz ao ﬁlho: um passarinho
me contou que tú anda fumando
maconha.
O Filho responde: quem anda fumando maconha é você que tá
conversando com passarinho!

