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ITAÚ PREPARA PRIVATIZAÇÃO DO BB
FONTE: BANCARIOSRIO /SBBA

“Colocaram a raposa no galinheiro dos
ovos de ouro”. O ditado popular explica com
exatidão o que vem acontecendo dentro do
Banco do Brasil, para atender interesses privados, mais precisamente, do Itaú. Em 2016
foi contratada, sem licitação, por “notório saber”, a Falconi Consultores de Resultados,
para preparar o desmonte do BB, chamado
oﬁcialmente de “reestruturação”.
O trabalho desta empresa é enxugar a
estrutura do banco público, preparando-o
para a privatização, política do governo Fernando Henrique Cardoso, retomada pelo seu
aliado, Michel Temer. Entre os membros do
Conselho de Administração da Consultoria
Falconi está Pedro Moreira Salles, à época da contratação Presidente do Conselho
de Administração da holding Itaú Unibanco,
atualmente Presidente do Conselho Diretor
da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban).
O resultado da reestruturação feita pela
Falconi foi desastroso para o país. Entre as
medidas, redução do número de agências
(402 unidades foram fechadas), extinção de
postos de trabalho (eliminação de 9.400 va-

gas) e redução da massa salarial dos
funcionários. Cerca de 4 mil tiveram
queda na remuneração.
Mas, não é só o Banco do Brasil que
a Falconi está destruindo. A empresa
também está na Petrobras e na Eletrobrás. Esta última já em fase de venda, mesmo lucrativa (em 2016 obteve
ganho de R$ 3,4 bilhões e no primeiro
semestre deste ano, R$ 1,7 bilhão) e
fundamental para a população, assim
como o Banco do Brasil que, como uma
empresa pública, deve fomentar o desenvolvimento econômico e social do
país.

FALAR MAL DE POLITICO PODE
DAR CADEIA

AS MULHERES TÊM SALÁRIOS
MAIS BAIXOS

Um projeto de lei quer punir com até seis
anos de prisão quem falar mal de políticos na
internet. A proposta é do deputado federal,
Claudio Cajado (DEM-BA) e deve ser apresentada em setembro à Câmara Federal.
O texto prevê também o julgamento criminal dos provedores e portais responsáveis pela
hospedagem de sites que contenham ofensas
aos parlamentares, caso a página não saia do
ar após as críticas.
Se, por exemplo, alguém criar um perﬁl
falso em uma rede social que ironize um parlamentar, tanto o criador da página como a própria rede social podem ser acusados de injúria
e difamação.
FONTE: O BANCÁRIO

O rendimento médio dos brasileiros era
de 1.808,00, em 2015. Por gênero, a desigualdade ainda é grande. Enquanto o salário
médio dos homens era de R$ 2.012,00 o
Nos cargos de gerência, os homens ganham, em média, R$ 5.222,00. Já as mulheres recebem R$ 3.575,00. Elas também
sofrem mais com o desemprego, com 11,6%.
Os trabalhos domésticos inﬂuenciam no aumento na carga horária da mulher, que gasta
10,5 horas a mais do que os homens com
esses afazeres.
No quesito de escolaridade, as mulheres
aparecem mais anos dedicados ao estudo,
8,1% anos de estudo contra 7,7% anos dos
homens. A pesquisa revela que 15% delas
têm nível superior contra 11,9% deles.
PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: SONIA
Tarde: RICARDO

PRESENTE DE GREGO: CAIXA
ANUNCIA FECHAMENTO DE AGÊNCIAS

Enquanto o dia do bancário estava sendo
celebrado pela maioria dos sindicatos devido as conquistas e lutas constantes, a Caixa
Econômica Federal resolveu relembrar e ressaltar o motivo da data histórica. Nesta última segunda-feira (29/8) a entidade bancária
anunciou o fechamento de mais agências
pelo país.
Em Salvador, deixam de prestar atendimento à população as agências de Campinas de Pirajá e Praça da Revolução, localizadas em regiões periféricas da capital, e
que atendem muita gente carente, sobretudo
beneﬁciários do Bolsa Família.
Ao ser questionado pela Comissão Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa), na última reunião realizada no dia 15 de
agosto de 2017, o banco omitiu as informações sobre o encerramento das atividades e
quais agência seriam afetadas.
Com investimentos em projetos de construção de moradias populares, incentivo ao
esporte, à cultura e ﬁnanciamento a educação, micro e pequenas empresas, a Caixa se
tornou um banco público fundamental para
o desenvolvimento econômico e social do
país, a redução da sua capilaridade é preocupante para a população.
Na última reunião com os representantes
empregados, a direção da Caixa aﬁrmou que
não tinha a previsão de fechamento de agências e que o déﬁcit ﬁnanceiro das unidades
era o principal parâmetro a ser considerado.
O processo de fechamento de agências
retira trabalhadores de suas funções e contribui para a precarização do atendimento,
além de atacar o desenvolvimento local e
contribuir para a recessão e desemprego no
país.
FONTE: FEEBBASE
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