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7 de abril: Dia Nacional de Luta contra a Reestruturação
Na sexta-feira, 26, os funcioná- presa. Esse processo provocou a
rios da Caixa Econômica Federal do extinção de setores inteiros e, sob a
prédio da Barroso, no Rio de Janeiro, ameaça de perda da função, a transparalisaram suas atividades durante ferência de funcionários para outras
toda a manhã. Em frente à unidade, cidades e até mesmo outros estados.
os trabalhadores fizeram um ato pú- Dia de Luta - em sete de abril, os sinblico em que denunciaram à popula- dicatos de bancários de todo o país
ção o processo de reestruturação estarão realizando o Dia Nacional de
implementado pela diretoria da em- Luta contra a Reestruturação.

A eleição que vai renovar parte
da Diretoria da Cassi (Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco
do Brasil) começa hoje e se estende
até o dia 9. Os cargos em disputa
são: Diretoria de Saúde, Conselho
Deliberativo (dois titulares e dois suplentes) e o Conselho Fiscal (um titular e um suplente). Duas chapas estão inscritas: a 1, Unidos pela Cassi
e a 3, Por uma Nova Cassi.
A diretoria do Sindicato dos Bancários de Passo Fundo e Região
apóia a Chapa 3, Por uma Nova
Cassi, por entender que ela tem os
melhores nomes para impulsionar as
melhorias tão desejadas pelo conjunto do funcionalismo em seu plano de
saúde.

Bancários fizeram paralisação contra
a reestruturação, no Rio de Janeiro

ITAÚ/UNIBANCO

Nova paralisação pela PLR cheia reuniu
3.500 funcionários em São Paulo
No dia de ontem, os funcionários do Itaú/Unibanco realizaram nova
paralisação em São Paulo para reivindicar a PLR cheia para todos.
Cerca de 3.500 trabalhadores partici-

param do protesto, retardando o início do expediente em 28 agências e
2 prédios administrativos do banco na
capital paulista. O atendimento nas
agências iniciou somente ao meio dia.

Eleição na Cassi
começa hoje

SETOR FINANCEIRO - II

Concorrência é pouca
Tarifas subiram até 33 vezes mais que a na cobrança de tarifas
SETOR FINANCEIRO - I

inflação desde abril de 2008, aponta o Idec
Pacote de serviços aumentou até 65,8%, quase 7 vezes acima da inflação
Um estudo realizado pelo Idec
(Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) mostra que as tarifas avulsas de serviços bancários observaram
um aumento estrondoso, 33 vezes superior à inflação acumulada, desde
abril de 2008, quando o Banco Central
instituiu novas regras para a cobrança, até fevereiro de
deste ano.
Enquanto a inflação do período foi
de 9,8%, as tarifas
avulsas dos serviços bancários subiram até 328%. Os
pacotes de serviços
também superaram
de longe a inflação e
tiveram aumentos

de até 65,8%, quase 7 vezes a mais
que a inflação. Para realizar o estudo,
o Idec baseou-se nas informações
disponibilizadas na Internet pelos dez
bancos brasileiros que possuem mais
de 1 milhão de clientes.

Para a economista Ione
Amorim, responsável pelo estudo do
Idec sobre as tarifas bancárias, “A
principal conclusão que tiramos é de
que as maiores variações são
explicadas pelo realinhamento das tarifas com a média do setor”. Amorim
observa ainda que “Isso mostra que
os bancos não trabalham pela menor
tarifa, mas sim para estarem juntos dos outros, o que demonstra
pouca concorrência”.
No próximo C&N continuaremos a discutir o estudo do Idec.
PIADINHA
Em Tóquio, o pai aguarda nervoso
a chegada do primeiro filho. Enfim,
vem a parteira e lhe apresenta o
rebento: alvinho, lourinho, olhinhos
bem azuis.
- “Ei, que história é essa?” - ele
pergunta espantado.
- “Bem...” - tenta explicar a
enfermeira.
- “Só pode ter sido um «ocidente».”

