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ITAÚ/UNIBANCO - I

ITAÚ/UNIBANCO - II

Encontro Nacional lança campanha
unificada em defesa dos empregos

A fusão entre o Itaú e o Unibanco
foi o principal assunto do Encontro Nacional de dirigentes sindicais desses
dois bancos que aconteceu de 17 a
19/11 em São Paulo. Os mais de 150
dirigentes participantes decidiram lançar uma campanha unificada permanente, inclusive de mídia, em defesa
dos empregos e pela preservação

Fusão: é preciso
envolver a sociedade

dos direitos dos bancários.
Os dirigentes sindicais também
vão elaborar um documento a ser entregue ao Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (Cade) e ao Banco Central. Caberá ainda aos sindicatos a execução de um
monitoramento minucioso e constante
do nível de emprego nos dois bancos.

ESTADOS UNIDOS - I

As mudanças virão com Obama?

A eleição de Barack Obama para
a presidência dos Estados Unidos representou um grande avanço. Sem
dúvida, um negro ocupar tão elevado
cargo em uma sociedade tão racista
como a estadunidense é um feito a ser
louvado. Além disso, Obama desatou
no povo estadunidense enormes expectativas de mudanças. Porém, ao
que tudo indica as esperanças de mudanças devem se esvair rapidamente.
O economista canadense, pro-

fessor da Universidade de Otawa,
Michel Chossudovski, escreveu recente artigo sobre a provável composição
do governo de Obama. No artigo Quién
são os arquitetos do colapso econômico?-Irá a administração Obama inverter a maré?, publicado no site português resistir.info, o professor mostra um
pouco da biografia de alguns dos favoritos a ocuparem o cargo de Secretário
do Tesouro. E as biografias nada têm
de alentadoras.

Bancários devem dialogar com a
população sobre o processo
Para que tenha êxito, a campanha em defesa dos empregos no Itaú
e Unibanco precisará envolver a sociedade. Para isso, não basta apenas o uso da mídia; será necessária
a participação ativa dos bancários dos
dois bancos. Cada funcionário do Itaú
e do Unibanco deve se tornar protagonista dessa luta e empreender um
diálogo constante com a população
buscando apoio para a manutenção
dos empregos. Afinal, o fechamento
de postos de trabalho e de agências
e pontos de atendimento não interessa à sociedade.
PIADINHA
- Então meu filho, reprovado
novamente, hein?
- Sim, papai. O professor tinha tanta
raiva de mim, que me fez as mesmas
perguntas do ano passado.

ESTADOS UNIDOS - II

Larry Summers, o possível
secretário do Tesouro de Obama

Em seu artigo, o economista
Michel Chossudovski escreve, entre
outras coisas:
“O colapso financeiro de
Outubro de 2008 não é o resultado
de fenómenos económicos cíclicos.
É o resultado deliberado de políticas
governamentais norte-americanas
instrumentadas através do seu
Tesouro e Reserva Federal.”
“Numa amarga ironia, os
engenheiros do desastre financeiro
estão agora a ser considerados pela
equipe de transição do presidente
eleito Barack Obama para o posto
de secretário do Tesouro.”
“À altura da escrita deste
artigo, o favorito de Obama para a
posição de secretário do Tesouro é
Larry Summers.”

Sobre
Summers,
Chossudovski afirma que,
quando secretário do Tesouro do
governo de Bill Clinton, ele teve
influência preponderante junto ao
Congresso dos Estados Unidos
para a derrubada do controle
sobre “a indústria de serviços
financeiros dos EUA (incluindo
companhias de seguros, fundos
de pensões, companhias de
securities, etc)”, que “foi
transferido para um punhado de
conglomerados financeiros e os
seus hedge funds associados”.
Para ler a íntegra do artigo
de Chossudovski, acesse o
h t t p : / / w w w. r e s i s t i r. i n f o /
c h o s s u d o v s k y /
architects_09nov08_p.html

“É muito cedo para falar mal de Obama. Assim, é
melhor falar bem antes que seja demasiado tarde.”
Iván Lira - www.rebelion.org-21/11/08

