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BANCÁRIOS DENUNCIAM PRIVATIZAÇÃO
DISFARÇADA DO BANCO DO BRASIL

MENDIGOS DE GRAVATA NA
LAVAGEM DO BECO DO FUXICO

Apesar de presidente Jair Bolsonaro afirmar que o banco não será privatizado,
ações do ministro da Economia, Paulo Guedes, vão na contramão das declarações

O discurso oficial do presidente Jair
Bolsonaro é de que o Banco do Brasil
não está nos planos de privatização
de governo. Mas, toda a imprensa
anuncia que ações do ministro Paulo
Guedes podem desconfigurar completamente o banco, facilitar a demissão e a contratação de funcionários e
levar à venda fatiada do banco.
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do mercado. Querem sugar tudo o que o banco tem O Bloco Mendigos de Gravata desfilará com sua
Na semana passada, jornais de gran- de melhor para depois terem a justificativa de que é irreverência e alegria na Lavagem do Beco do Fuxide circulação no país e forte relacio- preciso vendê-lo.
co. Adquira sua camisa que está à venda na sede do
namento com o sistema financeiro
Sindicato dos Bancários e pelos diretores nas agênafirmaram que o ministro da Eco- A BB DTVM foi eleita pela revista Exame como a
cias bancárias. O valor da camisa é de R$ 20, 00.
nomia, Paulo Guedes, planeja pri- melhor gestora de fundos de renda fixa, tendo cinco
Unidades limitadas!!!
vatizar, até junho de 2020, a gestão fundos classificados como “5 estrelas”. Além disso,
de fundos de investimento do Banco recebeu o “selo de excelência” da agência de rating
TÁ NA REDE - Por Dirinho
do Brasil, que hoje é feita pela BB Moody’s.
DTVM, subsidiária integral da emAtaques aos funcionários
presa. Os planos preveem, ainda, a
criação de uma empresa, controlada Além da privatização da BB DTVM, a imprensa veicupela iniciativa privada, para gerir os lou informações de que estão sendo planejadas uma
ativos do BB.
série de iniciativas para tornar o banco mais competitivo. Entre as medidas, estão a alteração das regras para
A subsidiária é a maior administra- facilitar a contratação e a demissão de funcionários do
dora de fundos do mercado financei- banco, a remoção de restrições salariais, a venda de atiro. Se for vendida vão dar aos bancos vos para manter dividendos em patamares elevados,
privados aquilo que existe de melhor além de parcerias com fintechs e outras startups.
O BB é o segundo maior banco do país em ativos, com um
valor de mercado de R$ 146
bilhões. É o maior em crédito
rural e muitas vezes é dono
da única agência de cidades
pequenas.
Fonte: Contraf

PLANTONISTAS DE HOJE
Manhã: AMAURY
Tarde: CID

Informativo do Sindicato dos Bancários de Itabuna e Região. Edição Diária. Diretores Responsáveis: Jorge Barbosa (Presidente); Liamara Bricidio
(Dir. Imprensa). Endereço: Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Fone: (73) 3613-3232 (Oi); 3026-0084 (Vivo) • Endereço eletrônico: bancariositabuna@
bancariositabuna.com • Página na Internet: www.bancariositabuna.com • Diagramação: Bruno de Azevedo

