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MOVIMENTO SINDICAL
todas as reformas que o governo
federal quer fazer para tirar direitos da classe trabalhadora e privilegiar banqueiros, grandes empresários e latifundiários.
O “31M” faz parte da jornadas de lutas, deliberadas por unanimidade pelas Centrais Sindicais,
que acontecerão por todo o mês
de abril e culminarão com a greve
geral no dia 28.

SISTEMA FINANCEIRO I

Bancos fecharam 2.535 postos de
trabalho no primeiro bimestre
No primeiro bimestre de
2017, de acordo com o Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados [Caged], os bancos
brasileiros fecharam 2.535 postos de trabalho no Brasil. Este
número representa um crescimento de 223,75% em relação
ao mesmo período de 2016,
quando o saldo foi negativo em
783 postos de trabalho bancário.
Os estados com mais postos de trabalho fechados foram São

Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.
Os Bancos múltiplos, com
carteira comercial, que engloba
grandes instituições como Itaú
Unibanco, Bradesco, Santander e
Banco do Brasil, foram os principais responsáveis pelo saldo negativo. Porém, a Caixa também
apresentou saldo negativo relevante, como resultado inicial do
Plano de Desligamento Voluntário
Extraordinário [PDVE], anunciado
pelo banco em fevereiro deste ano.

SISTEMA FINANCEIRO II

Bancos lucraram R$ 48,6 bilhões em 2016
A história se repete como
tragédia. Enquanto demitem a
roldão e, apesar de terem uma
queda em média de 13% em seus
lucros, os bancos brasileiros conseguiram se manter como o setor
mais lucrativo do país em 2016.
Segundo levantamento feito pela
consultoria Economatica com as
empresas listadas na Bolsa, os
bancos conseguiram lucrar R$
48,595 bilhões no ano passado.
O Itaú Unibanco e o Bradesco lideraram a lista das empresas mais lucrativas, porém com
queda nos seus resultados de
2016 com relação ao ano anterior.
O primeiro lucrou R$ 21,639 bi-
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PRIVATIZAÇÃO

Aposentadoria ﬁca! Temer sai!
Trabalhadores das mais
diversas categorias realizaram
grandes atos públicos na sexta-feira [31] contra os projetos de reformas da Previdência, Trabalhista e terceirizações propostas pelo
governo Michel Temer [PMDB].
A luta é contra o desmonte
da aposentadoria e da CLT, contra
a terceirização, que mata, mutila
e escraviza trabalhadores [as] e
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lhões - uma queda de R$ 1,720 bilhão -, enquanto o Bradesco teve
resultado positivo de R$ 15,083
bilhões, ante R$ 17,189 bilhões
no ano anterior. Entre os 20 maiores lucros do Brasil, aparecem
ainda o Banco do Brasil [R$ 8,033
bilhões], Santander [R$ 5,532 bilhões], e BB Seguridade [R$ 4,013
bilhões].
Ainda que tenham caído,
diante da grave crise por que passa a economia os bancos seguem
auferindo lucros altíssimos. Portanto, ao invés de cortar postos de
trabalho, deveriam estar ofertando
novas vagas de emprego ao nosso povo.

Sobre o satélite que
Temer quer doar
Doações do patrimônio pertencente ao povo brasileiro ao grande capital, sob o rótulo de privatizações. É isto que fez o governo
de Fernando Henrique Cardoso na
década de 1990.
Pois o governo golpista de
Michel Temer retomou esta prática
danosa a nosso país. Não bastasse o petróleo que está entregando
quase de graça, Temer quer doar o
SGDC-1. Conforme Carlos Essarts
Hetzel, o Satélite Geoestacionário
de Defesa e Comunicação é um
“investimento do Estado Brasileiro [que] vai trazer mais segurança
para as comunicações estratégicas
do governo, bem como para as comunicações do setor civil e militar,
pois seu controle e operação será
feito no Brasil, por brasileiros, resultado da parceria entre a Telebrás e
o Ministério da Defesa”.
Na verdade, se se consumar mais essa doação - o SGDC
custou 2,1 bilhões ao país -, poderemos dizer que o satélite iria trazer
essa segurança.
Não deixes de ler a matéria
completa sobre essa privatização.
Acesse o sítio do jornalista Luiz
Carlos Azenha, www.viomundo.
com.br, seção Denúncias, data de
28-03-2017.
PIADINHA
Com dor lombar ... fui consultar
com um ortopedista. Após olhar a
radiograﬁa, ele receitou anti-inﬂamatório e teceu considerações a
respeito da coluna vertebral, nervo ciático, etc.
Aí eu perguntei:
- Doutor o que é que eu estou fazendo que pode ter originado essas dores?
E ele, tácito, respondeu:
- Aniversários!

