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MOVIMENTO SINDICAL

ação da entidade para os três anos seguintes e a escolha da diretoria que vai
comandá-la durante esse período.
A Federação dos Bancários do
RS é a instância máxima da categoria
no Estado, aquela que unifica todas as
ações em defesa dos trabalhadores e
trabalhadoras do setor bancário. Daí
a importância deste congresso para
toda a categoria.

SETOR FINANCEIRO - I

Setor não melhorou com a entrada de
bancos estrangeiros, afirma o Ipea
O estudo Transformações na
Indústria Bancária Brasileira, realizado pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), concluiu
que a entrada dos bancos estrangeiros no Brasil não trouxe melhoras ao setor financeiro brasileiro. O
estudo foi apresentado pelo economista Milko Matijascic no dia 18 de
março durante seminário realizado
em São Paulo pela assinatura de

acordos globais com os bancos
Santander e HSBC.
O trabalho mostra que, entre as décadas
de 1980 e 1990, houve uma drástica redução do Estado no setor financeiro conjugada com uma diminuição no número de bancos que resultou em concentração no setor.
Isto aconteceu ao mesmo tempo em
que crescia o número de instituições
estrangeiras no país.

SETOR FINANCEIRO - II

Relação entre o número de agências
bancárias e o de habitantes piorou
Bancos estrangeiros cobram dos brasileiros juros muito maiores que
os cobrados dos cidadãos de seus países de origem
O estudo do Ipea concluiu também que a relação entre o número de
agências bancárias e o de habitantes
piorou no Brasil ao mesmo tempo em
que os bancos estrangeiros se instalavam no país. Em 2007, essa relação ultrapassou os 10 mil habitantes
para cada local de atendimento, ao
passo que em 1980 existia uma agência para 9 mil. Outra constatação do
estudo é a de que essa relação piora
ainda mais quando levada em conta
a região do país. Enquanto nas regiões mais ricas, sul e sudeste, essa
relação fica entre os 7 e 8 mil habitantes por agência, na região nordes-
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SEGURANÇA

Assembleia dia 24, às 18 horas, escolhe
delegados ao Congresso da FEEB-RS
Na quarta-feira, 24, às 18 horas,
o Sindicato dos Bancários de Passo
Fundo e Região estará realizando uma
assembleia com as bancárias e bancários de sua base. Na pauta, a escolha dos delegados ao 10º Congresso
da Federação dos Bancários do Rio
Grande do Sul que é realizado a cada
três anos. Entre as atribuições do congresso estão a definição da linha de atu-
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te chega a 20 mil e na amazônica é
ainda superior a esse número.
Juros - o Ipea também aponta que os
juros cobrados aos brasileiros pelos
bancos estrangeiros são muito maiores que estes mesmos bancos cobram dos cidadãos em seus países
de origem. O HSBC, por exemplo, cobra, na Grã-Bretanha, 6,60 a.a. de juro
real dos cidadãos daquele país. No
Brasil, cobra 63,42%. Já o Santander
cobra 55,74% a.a. dos brasileiros enquanto que na Espanha são 10,81%.
No próximo número do Curtas
e Novas tornaremos a abordar o estudo do Ipea.

Bancários pedem
o apoio da PF
A Federação dos Bancários do
RS enviou documento à Polícia Federal em que pede o apoio da instituição contra os assaltos a bancos no
Estado. A FEEB-RS tomou a medida
diante do grande aumento nas ocorrências de ataques a bancos registrado em 2009, 35% a mais que no
ano anterior.
IRAQUE - I

Mais um professor
universitário é morto
No dia 22 de fevereiro , Thamer
Kamel Mohamed, Diretor do Departamento de Direitos Humanos do Ministério de Educacão Superior e professor universitário, foi morto por um grupo de homens que portavam armas
com silenciadores na capital do Iraque,
Bagdad, enquanto se dirigia ao trabalho em seu automóvel.
Já chega a 300 o número de professores universitários iraquianos assassinados desde o início da ocupação pelas forças dos Estados Unidos.
IRAQUE - II

Aniquilar por
completo o país
Ainda em julho de 2004, o jornalista inglês Robert Fisk afirmava
que “O pessoal universitário suspeita
que exista uma campanha para privar o Iraque de seus professores para
completar a destruição cultural do
país que começou no momento em
que o exército estadunidense entrava em Bagdad”.
Parece que, para se estabelecer
no Iraque, a “democracia made in USA”
precisa aniquilar completamente o país.
PIADINHA
Duas mulheres conversam no
cabeleleiro:
- Nossa, que anel bonito! É diamante?
- Não, ganhei do meu marido mesmo!

