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O privado em 
detrimento ao público

Os bancários do esta-
do de São Paulo já 
definiram suas prio-

ridades para a Campanha 
Nacional Unificada 2016. A 
conferência estadual, reali-
zada neste sábado 16, votou 
a pauta de reivindicações 
que será levada ao debate na 
Conferência Nacional, a ser 
realizada entre os dias 29 e 
31 de julho, em São Paulo. 
A pauta final será entregue 
à federação dos bancos (Fe-
naban) no mês de agosto. A 
data base da categoria é 1º de 
setembro.

Entre as prioridades 
apontadas pela categoria 
no estado estão o índice de 
14,5% (reajuste com inflação 
estimada mais aumento real 
de 5%), combate ao assédio 
moral, fim das metas abu-
sivas, mais empregos e fim 
das demissões nos bancos. 
Também definiram o piso 
com base no salário mínimo 
do Dieese (R$ 3.940,24) e a 
PLR de três salários mais 
R$ 8.297,61 de parcela fixa 
adicional. E décimo quarto 
salário. Foi incluída uma 
cláusula para garantir me-

lhores condições de trabalho 
nas agencias digitais, in-
cluindo garantias em termos 
de emprego e jornada; fim 
da sobrecarga de trabalho e 
maior remuneração.

Na conferência estadu-
al, participaram delegados 
eleitos em assembleias re-
alizadas pelos sindicatos e 
nas conferências regionais 
preparatórias.

Durante a conferência 
foram apresentados os re-
sultados das consultas reali-
zadas nos sindicatos filiados 
à Fetec/CUT-SP (federação 
dos bancários da CUT). 
A pesquisa foi feita por 13 

Defesa dos direitos é tema central na 
Campanha Nacional 2016

sindicatos, com 19.799 ques-
tionários.

Nas cláusulas econômi-
cas, as maiores reivindica-
ções foram por aumento real 
(81% das respostas), PLR 
maior (88%), fim das demis-
sões, com mais contratações 
(73%) e melhores condições 
de trabalho sem assédio mo-
ral ou metas abusivas (60%). 
A categoria também defende 
os bancos públicos (87%), se 
coloca contra a terceirização 
ilimitada (90%), o aumento 
do tempo para se aposentar 
e mudanças que ameacem 
férias, jornada extra e 13º 
salário (73%).

Bancários de São Paulo querem emprego e aumento real de 5%; Conferência Nacional 
acontece no fim do mês e define pauta unificada a ser entregue aos bancosNo dia 20 passado reali-

zamos em nossa sede 
social o lançamento 

da campanha "Se é Público é 
para Todos". Foi um evento 
muito oportuno para deba-
termos a importância das 
empresas públicas, principal-
mente dos bancos públicos  
na atual conjuntura política e 
econômica do Brasil.

Esses bancos têm um papel fundamental para fomentar 
a economia e, também, têm influência direta em questões 
sociais e projetos voltados a suprir necessidades básicas 
dos brasileiros, como moradia (Minha Casa Minha Vida, 
crédito habitacional), alimentação (Bolsa Família e pro-
gramas para incentivar a agricultura familiar), crédito 
agrícola para o pequeno e médio produtor, educação 
(Pro-Uni, Ciências sem Fronteiras), entre vários outros, 
desenvolvidos especialmente pela Caixa e Banco do Brasil. 
Além, é claro, do BNDES  que financia a micro e peque-
na empresa ajudando no crescimento da economia e é o 
banco que viabiliza a infra estrutura brasileira.

Quando se pensa na privatização dessas empresas se 
coloca o capital a frente do social, pois o importante para 
essas empresas privadas é o lucro e não o cidadão. 

É necesário que as empresas públicas sejam sólidas e 
fortes com a participação dos trabalhadores, pois dessa 
forma o país se desenvolve e cresce e a economia volta a 
girar como uma melhor distribuição de renda.

Outro fato importante ocorrido nessa semana foi a 
passagem da tocha olímpica em nossa Região. Nós do 
Sindicato não ficamos calado, pois ao mesmo tempo que o 
Bradesco patrocina a olimpíada, ele demite e, por isso que 
protestamos para que a chama do emprego no Bradesco 
e, também nos demais bancos, não se apague.

Belmiro Moreira - Presidente do Sindicato

Delegados do ABC representando os bancários do ABC 
na Conferência Estadual

Concurso Cultural

Entre os dias 1 e 4 de 
junho, o artista chi-
leno Mono Gonzales 

realizou, na sede social do 
Sindicato, uma obra em 
homenagem às mulheres 
latinas americanas que lu-
taram contra as ditaduras 
em seus países. No entanto, 
a obra está sem nome e, por 
isso, o Sindicato decidiu 
realizar um concurso para 
que o bancário escolha o 
título da obra.

As sugestões devem ser 
enviadas através do site do 
sindicato (clique aqui para 
participar) até o dia 10 de 
agosto.

Após essa data uma co-
missão do Sindicato irá 

escolher entre as sugestões 
as três melhores e, entre os 
dias 15 e 20 de agosto os 
bancários votarão em uma 
das três.

O nome mais votado 
será escolhido como título 
da obra e o bancário que 

sugeriu o nome irá ganhar 
um quadro, assinado pelo 
artista e emoldurado com a 
foto da obra e dois convites 
para a festa dos bancários no 
dia 2 de setembro.

Participe!!!
Diretores do Sindicato protestam na passagem da Tocha 
Olímpica contra as demissões que vêm ocorrendo no Bradesco
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Campanha “Se é Público é para todos” é lançada no ABC

No último dia 20 o 
sindicato realizou 
o lançamento no 

ABC da campanha  "Se é 
público é para todos, de-
fender os bancos públicos é 
defender o Brasil" patroci-
nada pelo Comitê Nacional 
em defesa das empresas 
públicas. Participaram do 
evento o economista Luis 
Nassif; o presidente da 
Contraf/Cut, Roberto Von 
del Osten; o presidente da 
Fenae, Jair Ferreira; o co-
ordenador da Comissão dos 
empregados do Banco do 
Brasil, Wagner Nascimen-
to; o dirigente da Federa-
ção Única dos Petroleiros, 
João Moraes; o presidente 
do Sindicato dos Bancários 
do ABC, Belmiro Moreira; 
e a coordenadora do Comi-
tê, Maria Rita Serrano. Os 
convidados debateram a 
importância dessa campa-
nha e dos bancos públicos 
para o desenvolvimento 
do país e a necessidade de 
resistência ao governo gol-
pista que tem como projeto 
entregar o capital público 
para o privado.

Na abertura do even-
to os convidados falaram 

Defender os bancos públicos é defender o Brasil

sobre a importância das 
empresas públicas. Para 
Belmiro Moreira, os ban-
cos públicos têm um papel 
fundamental na discussão 
do crédito e na taxa de 
juros. “Os bancos públi-
cos podem fomentar uma 
economia e por isso é im-
portante uma campanha 
como essa onde discutimos 
a importância da empresa 
pública”, disse.

“Essa campanha que 
estamos lançando no ABC, 
que já tomou o Brasil, 
tem por objetivo chamar a 
atenção da sociedade para 
o momento que estamos 
vivendo. O governo gol-
pista fala em privatização 
dos serviços e diminuição 
dos recursos voltados para 
saúde, educação, previdên-
cia, entre outros”, explica 
Maria Rita Serrano.

Para Luiz Nassif a his-
tória do Brasil no século 
XX foi escrita pelos fun-
cionários públicos e pelas 
empresas públicas. “Nos 
anos 40 quando começa 
o processo de industriali-
zação e planejamento, são 
essas empresas que aco-
lhem os principais planos 

e as principais demandas 
públicas. O BB, a Caixa e o 
BNDEs começam a pensar 
a longo prazo e a partir dos 
anos 50, a Petrobrás como 
elemento central da polí-
ticas de industrialização”.

O presidente da Con-
traf/Cut diz que essa cam-
panha é fundamental pois 
dá visibilidade a questão 
central do problema entre 
o que é público e o que é 
privado. “Existe um seg-
mento da sociedade que 
quer um estado mínimo 
e um segmento que quer 
um estado forte e protago-
nista de políticas públicas 
e as empresas públicas são 
fundamentais para esse 
processo”, disse Roberto 
Von del Osten.

“Se a gente não tem as 
empresas públicas com 
esse viés de olhar o estado 

e o cidadão, nós vamos 
ter cada vez mais pessoas 
excluídas desse processo e 
essa campanha tem esse pa-
pel”, explica Jair Ferreira.

Para Wagner Nascimen-
to o lançamento de uma 
campanha dessa na atual 
conjuntura é de extrema 
importância para o forta-
lecimento das empresas 
públicas. “Nós passamos 
por um período na atual 
política brasileira que tenta 
mostrar que as empresas 
públicas são de péssima 
qualidade e de que o inte-
resse dessas empresas não 
é o interesse da sociedade, 
mas é justamente o contrá-
rio, elas tem muita qualida-
de e tem uma grande preo-
cupação com a sociedade”.

“No caso da Petrobrás, 
a empresa é de suma im-
portância na economia 

brasileira pois cabe a ela 
fornecer a energia que 
move o país e se essa ener-
gia for tratada meramente 
como uma comodities ou 
mercadoria, o povo terá 
dificuldade ao acesso ao gás 
de cozinha por exemplo”, 
disse o presidente da FUP.

O evento, que aconteceu 
na sede social do Sindi-
cato, foi encerrado com 
a apresentação da banca 
Hora Certa, formada por 
funcionários da Caixa.

Campanha 

Depois do lançamen-
to oficial em 6 de junho, 
no Rio de Janeiro, com 
forte repercussão, a cam-
panha Se é público, é para 
todos,organizada pelo Co-
mitê Nacional em Defesa 
das Empresas Públicas, 

Abertura do evento de lançamento no ABC da campanha "Se é Público é para todos" na sede 
social do Sindicato. Na mesa, da esquerda para a direita: Jair Ferreira, presidente da Fenae; 
Maria Rita Serrano, coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas; 

Luis Nassif, jornalista e economista; Belmiro Moreira, presidente do Sindicato; Wagner 
Nascimento, coordenador da Comissão dos empregados do BB; Roberto Von del Osten, 

presidente da Contraf/Cut; João Moraes, dirigente da FUP.

Luiz Nassif durante a palestra sobre as ameaças aos bancos 
públicos e ao desenvolvimento do país na conjuntura atual

Fotos: Dino Santos
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ganhou projeção interna-
cional ao ser adotada pelas 
entidades que integram a 
UNI Americas Finanzas, 
com atuação em países da 
América Latina. Nesse 
mês de julho, a campanha 
também foi destaque  na 
conferência estadual da ca-
tegoria bancária organiza-
da pela Fetec-CUT em São 
Paulo no dia 16 passado.

Tanto na Conferência 
como no lançamento no 
ABC, foram ressaltadas as 
premissas da campanha: a 
defesa de empresas, servi-
ços e demais bens públicos, 
que estão sob ameaça com o 
governo golpista de Michel 
Temer e nas dezenas de 
“pautas-bomba” presentes 
no Congresso Nacional. 
Isso significa não apenas o 
risco de privatização, mas 
também da redução do 
emprego e direitos para os 
trabalhadores das estatais 
e, de forma mais ampla, 
de retrocesso em todos os 
setores da sociedade, desde 
as relações de trabalho até 
investimentos em educa-
ção, saúde, moradia etc.

“No caso dos bancos pú-
blicos, por exemplo, as per-

das seriam imensas, com o 
corte ou mesmo extinção 
de programas sociais im-
portantíssimos no combate 
à desigualdade”, explica 
Maria Rita Serrano, que 
também é representantes 
dos empregados no Con-
selho de Administração 
da Caixa. Gestado na luta 
contra a aprovação do PLS 
555 (que acabou sendo san-
cionado recentemente, mas 
perdeu a essência privatista 
após intensa mobilização 
do movimento sindical e 
social), o comitê é formado 
por seis centrais sindicais, 
com o apoio de entidades 
como a Fenae e FUP, entre 
diversas outras que repre-
sentam trabalhadores de 

todo o Brasil.

Bancos públicos 
Nos governos Lula e 

Dilma,  houve uma valori-
zação dos bancos públicos, 
o que levou essas insti-
tuições a retomarem seu 
papel de protagonistas no 
desenvolvimento do Brasil, 
com a implementação de 
projetos voltados a suprir 
necessidades básicas dos 
brasileiros, como moradia 
(Minha Casa Minha Vida, 
crédito habitacional), ali-
mentação (Bolsa Família e 
programas para incentivar 
a agricultura familiar), 
crédito agrícola para o pe-
queno e médio produtor, 
educação (Pro-Uni, Ciên-
cias sem Fronteiras), entre 
vários outros, desenvol-
vidos especialmente pela 
Caixa e Banco do Brasil.

 
Caixa

Com um lucro de R$ 7,2 
bilhões no ano passado a 
Caixa alcançou a segunda 
posição no ranking dos 
maiores bancos do país 
em ativos (dinheiro, de-
pósitos no Banco Central, 
títulos públicos e privados, 
empréstimos etc.), ultra-
passando o Itaú, segundo 
dados do Banco Central. 
A liderança da lista segue 
com o Banco do Brasil. 

De dezembro a março, os 
ativos da Caixa cresceram 
3,08%, passando de R$ 
1,203 trilhão para R$ 1,242 
trilhão. Já os do Itaú recua-
ram 6,6%, de R$ 1,285 tri-
lhão para R$ 1,204 trilhão. 

 
Banco do Brasil

O BB, banco público 
de economia mista, é o 
primeiro no ranking dos 
maiores bancos do país em 
ativos. Seus ativos também 
cresceram no primeiro tri-
mestre de 2015, passando 
de R$ 1,438 trilhão para R$ 
1,443 trilhão – uma expan-
são de 0,28% e mantendo 
o banco estatal no ranking 
das maiores instituições fi-
nanceiras do País. O lucro 
no ano passado foi de  R$ 
14,4 bilhões

 
Governo Temer 

Gilberto Occhi, novo 
presidente da Caixa, afir-
mou que é favorável a 
privatização de algumas 
áreas da Caixa, a primeira 
etapa abrangeria as áreas 
de seguro, loterias e car-
tões. A empresa já está 
alterando seu foco na área 
habitacional ao definir 
financiamento para a alta 
renda, em detrimento dos 
programas para as famílias 
mais carentes. Na mesma 
linha, vai a presidenta do 
BNDES, Maria Silvia Bas-
tos Marques, ao defender 
concessões, privatizações e 
parcerias público-privadas. 
O BB já anuncia a venda 
de ativos do banco Voto-
rantim e Patagônia, além 
da privatização na área 
de cartões e os bancos já 
implementam uma agenda 
de diminuição no número 
de agências, empregados e 
direitos conquistados. 

Banda Hora Certa, formada por funcionários da Caixa, 
se apresenta no encerramento do evento

Evento teve a pariticpação de bancários 
e lideranças sindicais e políticas da Região
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Assembleia aprova PPR/PLR específica do Mercantil

Banco do Brasil implanta 
“ Radar do Gestor ”

Desde a semana pas-
sada a ascenção 
profissional dos 

gestores do BB passou a 
depender dos critérios es-
tabelecidos no “ Radar do 
Gestor ”. O novo sistema 
determinará se o trabalha-
dor permanecerá em seu 
cargo, se será promovido ou 
mesmo rebaixado.

 Segundo o banco, na 
primeira fase será analisada 
a atuação dos últimos dez 
semestres dos primeiro e 
segundo gestores, entre eles 
gerentes-gerais e de negócio. 
Para isso serão consideradas 
as premissas: 40% para área 
negocial (30% do Sinergia e 
10% para a classificação no 
Sinergia); 30% para atuação 

profissional, que leva em 
conta a gestão da agência, a 
formação profissional, expe-
riência no cargo entre outros 
quesitos; 30% pela qualida-
de de negócios contratados

“O banco mais uma vez 
impõe um novo modelo 
sem antes discutir negociar 
com sindicato.Um sistema 
que crie regras, que de fato, 
sejam transparentes e que 
não possam ser burladas, 
diminuiu o poder arbitrário 
sobre a carreira dos gestores, 
porém na prática o que tem 
ocorrido é o banco ignorar  
suas próprias regras quando 
lhe convém", disse Otoni 
Lima, diretor do Sindicato 
e funcionário do BB

Um exemplo, de como 
o banco distorce os 
próprios normativos, 
ocorreu durante a se-
mana passada quan-
do substitutos foram 
instados e desafiados 
a cumprir as atribui-
ções dos titulares das 
agências, sem que 
para isso haja remu-
neração compatível 
ou mesmo pontuação 
na carreira de mérito.

Em assembleia reali-
zada na quinta-fei-
ra, 21, os bancários 

do banco Mercantil do 
Brasil aprovaram as altera-
ções no programa próprio 
de PPR/PLR 2016, como a 
redução da meta do lucro, 
adequação das metas de 
despesas operacionais, me-
lhor distribuição do lucro 
e maior transparência e 
acompanhamento no sis-
tema pelos trabalhadores.

O programa em questão 

Bancários do Banco Mercantil do Brasil participam 
da assembleia que aprovou PPR/PLR específica

foi negociado entre repre-
sentantes dos funcionários 
e a direção do banco, desde 
abril de 2016, e foi refor-
matado em relação à meta 
de lucro, reduzida para R$ 
74 milhões, mesmo valor 
do lucro apurado pelo 
Mercantil em 2015. 

Em relação à meta de 
redução de despesas, fo-
ram retiradas as despesas 
com folha salarial e despe-
sas com crédito consigna-
do terceirizado. 

O programa próprio, se 
realizadas todas as metas 
impostas pelo banco, po-
derá distribuir até 20,02% 
do lucro do Mercantil em 
PPR/PLR. 

Foi mantida também a 
cláusula que garante que 
nenhum bancário do Mer-
cantil poderá receber PPR 
menor do que o acordado 
na Convenção Coletiva de 
Trabalho dos Bancários 
(CCT) 2016/2017.

Santander desrespeita seus 
trabalhadores ao tentar retirar direitos 
e nada apresentar em negociação

No último dia 20, 
a expectativa dos 
representantes sin-

dicais era grande quanto a 
uma resposta por parte do 
Banco às reivindicações dos 
trabalhadores para fecha-
mento do Acordo Aditivo. 
“Até por que já faz mais de 
dois meses desde a entrega 
da minuta e já chegamos 
na sexta rodada de negocia-
ção”, aponta Ageu Ribeiro, 
diretor do Sindicato e inte-
grante da COE – Comissão 
de Organização dos Empre-
gados do Santander.

 Um Acordo Possível 

A COE avalia que as rei-
vindicações não contêm ne-
nhum absurdo contratual. As 
metas, por exemplo. O que se 
reivindica é que sejam factí-
veis e mais humanas e que 
não se mude a regra do jogo 
durante uma campanha, um 

desafio. Reivindica-se tam-
bém  uma PPRS mais justa e 
não simplesmente corrigida 
pelo índice da Fenaban como 
quer o banco. Ampliação da 
Bolsas de Estudo sem res-
trições e sem meritocracia 
assim como  empréstimo de 
férias são cláusulas também 
facilmente negociáveis e 
com despesas residuais para 
a instituição.

Tentativa de 
extinção de benefício  

Além de nada apresentar 
e deixando todos frustra-
dos, a direção do Santan-
der foi cobrada durante a 
reunião  pela retirada do 
beneficio de dois salários 
para quem completa 25 
de casa. “Orientamos aos 
trabalhadores elegíveis que 
procurem o Sindicato para 
podermos tomar providên-
cias caso o Banco se mante-

nha intransigente”, orienta 
Eric Nilson, Secretario-
-Geral da Fetec e um dos 
idealizadores na construção 
do benefício.

Agente Comercial: proje-
to tem de ser combatido 

A implantação do novo 
cargo já está em pleno an-
damento em várias agên-
cias e, embora estivesse de 
fora da pauta do Aditivo, 
foi questionado o projeto 
durante as negociações. O 
banco não deu sinal que irá 
parar, pelo contrário, já está  
exigindo dos caixas o curso 
de CPA10. “Não vamos 
aceitar este absurdo que 
estão fazendo com o pessoal 
de seis horas”, avisa Ageu. 
“Vamos envidar todos os 
esforços para tentar barrar 
esse projeto que significa o 
desaparecimento da função 
de caixa”, denuncia.

Trabalhadores continuam sem respostas para os principais pontos 
da minuta de reivindicações
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Festa dos bancários 2016 será 
no Estância Alto da Serra

Atradicional Festa em Comemoração ao Dia do 
Bancário realizada pelo Sindicato, neste ano será 
na Estância Alto da Serra no dia 2 de setembro. 

Fique atento as datas abaixo e faça sua reserva e garanta 
o seu convite.

Reservas para a festa: De 01 a 5 de agosto, das 9h às 
18h pelos telefones: 4436-6312 / 4436-4371 / 96188-1096 / 
96188-3569 / 96486-0093

Entrega dos convites reservados: de 15 a 26 de agos-
to das 8h às 18h na sede do Sindicto, rua Cel. Francisco 
Amaro, 87, Centro, Santo André – Das 8h às 18h.

Atenção: Os convites reservados não retirados dentro 
do prazo acima irão para os inscritos na lista de espera.

De 29 de agosto a 01 de setembro, disponibilização dos 
convites não retirados.

Obs: no dia 02 de setembro, dia da festa não haverá 
entrega de convites.

Data-fraude 1
A Folha de São Paulo 

manipulou pesquisa e es-
condeu a rejeição a Temer. 
A fraude foi denuncia-
da pelo jornalista Glenn 
Greenwald. A Folha não 
apenas escondeu números 
consolidados de sua pró-
pria empresa de pesquisa, 
o Datafolha, como distor-
ceu (ou mesmo inverteu) 
o que apurou, oferecendo 
ao leitor uma versão com-
pletamente mentirosa da 
realidade. Além disso, não 
revela dados que mostram 
que 40% dos pesquisados 
vêm má fé na condição do 
processo de impeachment.

NOVOS CONVÊNIOS
CDN – Centro Diagnósticos das Nações
Diagnósticos por Imagem e Cardiologia não invasiva

Desconto: Até 50% em diagnósticos 
por imagem e cardiologia não invasiva
Rua Bolívia, 326, Parque das Nações
Santo André, SP - Fone: 4993-0101

GCP General Cursos Preparatórios
Cursos Preparatórios

Desconto: 20% nos cursos FMB para concursos públicos e 
36% nos cursos GCP para carreiras militares 

e pré-vestibular e Enem
Rua General Glicério, 401, Centro, Santo André

Fone: 4437-3251 / 4994-0685

Laudoteck Vistoria Veicular
Vistoria de Veículos

Desconto: 10% em laudos de vistoria 
de transferência junto ao Detran

Rua Jurubatuba, 1541, São Bernardo do Campo, SP
Tels:  2374-1095 / 9-4786-9277

Café Cravo e Canela
Alimentação

Desconto: 5% nas compras acima de R$ 5,00
Rua Xavier de Toledo, 286, Centro

Santo André - Fone: 2866-7025

Crédito e Mercado Consultoria Empresarial
Crédito e Mercado Consultoria Empresarial

Desconto: 20% nos cursos a distância de 
Certificação Anbima CPA-10, CPA-20 e CEA

Rua XV de Novembro, 204, Centro
Santos - Fone: 013 3878-8400

M. Santurbano Clínica de Psicologia
Psicologia

Desconto: 30% no valor de cada sessão de psicoterapia 
(segundo tabela)

Rua Paraíba, 162, sala 21, Centro
São Caetano do Sul - Fone: 4221-6354

AMD Assessoria Médica e Diagnóstica
Consulta e exames cardiológicos

Desconto: Tabela AMB
Rua das Palmeiras, 126, Bairro Jardim

Santo André, SP - Fone: 4990-9663

MAIS CONVÊNIOS: www.bancariosabc.org.br/convenios

Estão abertas as inscrições para o 
Campeonato de Futebol Society 2016

O Sindicato dos Bancários 
do ABC abriu as inscri-
ções para o Campeona-

to de Futebol Society 2016.
Cada equipe, masculina ou 

feminina, poderá inscrever 13 
atletas, sendo no mínimo 10 
bancários sindicalizados e três não bancários – dois de linha 
e um goleiro (obrigatório). O valor da taxa de inscrição será 
de R$ 200,00 por equipe formada só por bancários sindicali-
zados. No caso de equipes com não bancários será cobrado, 
além dos R$ 200,00, mais R$ 100,00 por atleta não bancário.

Se você não tiver equipe formada e quiser participar do 
campeonato, mande seu nome, a posição em que joga e o 
seu contato, que ajudaremos a montar equipes.

As inscrições devem ser feitas através do site www.ban-
cariosabc.org.br. Mais informações pelo e-mail: esporte.
cultura@bancariosabc.org.br ou pelo fone: 4993-8299

Data-fraude 2
Outra pesquisa Data 

Folha deixa escapar que o 
medo do desemprego atinge 
70% dos entrevistados des-
mentindo a própria Folha 
que afirma que aumentou 
a confiança na econômia.

Golpe
 O júri do Tribunal In-

ternacional Sobre a Demo-
cracia no Brasil compos-
to por nove especialistas 
estrangeiros em direitos 
humanos, realizado no Rio 
de Janeiro nos dias 19 e 20 
de julho definiu a situação 
do Brasil como golpe. Se-
gundo a sentença, que será 
encaminhada aos senadores 
e aos ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF), o 
processo de impeachment 
nos termos da decisão de 
sua admissibilidade pela 
Câmara dos Deputados e 
pelo Senado Federal, vio-
la todos os princípios do 
processo democrático e da 
ordem constitucional bra-
sileira.

Caixa pra ricos
O governo golpista sus-

pendeu o programa Minha 
Casa Minha Vida e ao mes-
mo tempo passa a financiar 
casas para alta renda.


