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Lucro no 1º semestre: R$ 4,020 bilhões

BRADESCO - II

praticamente não chegou a abalar o
banco. Mais que isso, o resultado do
2º trimestre deste ano, de R$ 2,297
bilhões, 14,1% superior ao do mesmo
período do ano passado, demonstra
que no segundo semestre o lucro
pode voltar ao nível de antes da crise
ou até mesmo ser maior.

Banco reduziu previsão de concessão
de crédito para o ano de 2009

Como
outros
bancos
brasileiros, o Bradesco praticamente
não sentiu os efeitos da crise
financeira internacional. No entanto,
o banco aplicou forte redução em
sua previsão de crédito para este ano:
de um crescimento entre 13% e 17%
no fornecimento de crédito que era

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - I

Funcef completou
32 anos de fundação

No sábado, 1º de agosto, a
Funcef, fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal, completou 32 anos de fundação. A Funcef
possui, atualmente, 103.214 associados, dos quais 73.810 participantes são
da ativa, 23.130 são aposentados e
6.274 pensionistas. O fundo tem um
patrimônio de mais de R$ 34 bilhões.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - II

Fenae pede mais
democracia na gestão

previsto inicialmente, o banco
rebaixou para entre 8% e 12%.
Para o movimento sindical,
essa postura do Bradesco mostra
Em matéria publicada em 03/08,
que a responsabilidade social dos a Fenae ressalta os avanços conquisbancos tem ficado somente no tados pelos participantes com a demomarketing mesmo, em propagandas cratização da gestão da Funcef. Mas,
milionárias.
segundo a Fenae, “Se é inquestionável
que foram muitas e importantes as conquistas dos últimos
anos, é certo também que há muito o que ser corrigido e
feito em busca de condições mais seguras e promissoras
para a nosso fundo de pensão”. Para a Fenae, a gestão é
um dos pontos a serem melhorados, com a “eliminação
do voto de minerva na diretoria e nos conselhos”. A Fenae
frisa ainda que “apenas com democracia cada vez mais
ampla da gestão, a Funcef irá consolidar-se, de fato, como
o fundo de pensão dos empregados da Caixa”.
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BRADESCO - I

O Bradesco apurou um lucro de
R$ 4,020 bilhões no primeiro
semestre de 2009.
O valor
representa uma pequena queda em
relação ao lucro registrado em igual
período de 2008, que chegou a R$
4,104 bilhões. Isto demonstra que a
crise financeira internacional

Nº 2508

No C&N nº 2499, citamos
texto do historiador e cientista político estadunidense, Michael
Parenti, em que ele afirma, sobre
o golpe civil-militar em Honduras:
‘Quase todos os oficiais superiores do exército hondurenho que
participaram no golpe são
diplomados pela School of Américas, criada pelo Pentágono (e que
muitos de nós chamamos de “escola de assassinos”)’. Para ler um
pouco mais sobre a escola que foi
fundada em 1946 e formou os chamados “gorilas”, acesse http://
www.midiaindependente.org/pt/
blue/2003/11/268575.shtml.

PIADINHA
A
professora
mandou
o
J o ã o z i n h o
escrever
50
vezes a palavra
“coube”, pois o
garoto insistia em
dizer “cabeu”.
Alguns minutos
depois,
o
J o ã o z i n h o
entrega
uma
folha cheia de
“ c o u b e s ” :
- Espere aí. Você
escreveu apenas
48 vezes, por
quê?
- Ah fessora, é
que num cabeu...

