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ITAÚ/UNIBANCO

Banco aumenta em 60% seu lucro

O Itaú/Unibanco divulgou ontem
o lucro apurado no primeiro trimestre
de 2010: R$ 3,23 bilhões. O resultado
é 60% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, o banco reduziu o número
de funcionários e a despesa com pessoal. O primeiro trimestre de 2009 havia fechado com 106.210 trabalhadores
empregados no Itaú/Unibanco. Atualmente, são 103.835; uma queda de 2%.
Uma vez mais, constata-se que

uma das principais formas de as empresas aumentarem seus ganhos,
cuja maior parte será repartida entre
um contingente pequeno de pessoas - os acionistas -, é o ataque aos
direitos de seus trabalhadores. Além
de persisitirem pagando salários baixos comparados aos seus lucros, os
bancos, ao cortarem postos de trabalho, prejudicam toda a sociedade
que vê os índices de desemprego aumentarem.

DE OLHO NA MÍDIA - I

E as armas de destruição em massa
de Sadam Hussein?

Como justificativa à invasão do
Iraque, o governo dos Estados Unidos
afirmava que o regime de Sadam
Hussein possuía terríveis armas de
destruição em massa que poderia usar
contra os países vizinhos. Esta tese
foi repetida à exaustão pelos órgãos da
mídia
hegemônica
e
seus
(de)formadores de opinião. Pois, deuse a invasão e, das tais armas, até hoje
ninguém ouviu falar.
O resultado de tamanha mentira
pregada pelo governo estadunidense e
reverberada pela mídia, porém, não demorou a aparecer. Conforme John
Tirman, diretor executivo do Center for

International Studies do Massachusetts
Institute of Technology (MIT), em artigo
escrito em fevereiro de 2009, a invasão do Iraque pelas forças armadas
dos EUA já havia provocado a morte
de mais de 1,2 milhões de iraquianos,
o deslocamento 4,5 milhões de pessoas de seus lares e o surgimento de
5 milhões de órfãos.
Nem um simples pedido de desculpas ouviu-se dessa mídia por ter ajudado o governo dos EUA a propagar a
mentira. Ao mesmo tempo, a mídia
nada divulga sobre os números da destruição provocada pelo democracia
made in USA no Iraque.

DE OLHO NA MÍDIA - II

Sobre o carro-bomba em Nova York

No momento em que o governo dos EUA afirma ter descoberto
uma tentativa de explosão de um
carro-bomba em Nova York, é procedente o reavivar de nossa memória quanto ao caso das tais armas de
destruição em massa, inexistentes,
de Sadam Hussein. Tal como aconteceu daquela feita, os órgãos da
mídia hegemônica puseram-se, imediatamente, a repetir tudo o que vinha de informação das autoridades
estadunidenses. Um paquistanês,
naturalizado estadunidense, teria admitido a participação no plano para a
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explosão do automóvel.
Estranhamente, as mesmas
forças de segurança e de inteligência que, passados já nove anos, afirmam, ainda não ter obtido sucesso
na captura de Osama Bin Laden, já
teriam detido o culpado. E, mais do
que isso, o paquistanês ainda “coopera com as investigações”, como
afirmou o secretário de Justiça dos
EUA, Eric Holder.
Diante daquilo com que a
mídia hegemônica já nos brindou, é
obrigatória a pergunta. Dá para
acreditar nisso tudo?

05 / maio / 2010

3601-2785 ou 3601-2786

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Eleição para
Delegados Sindicais

A eleição para os novos delegados sindicais da Caixa Econômica Federal será realizada de 17 a 21 de
maio. As inscrições estarão abertas
a partir de amanhã, 6, e serão encerradas no dia 14.
BANCO DO BRASIL - I

Lei das Filas

Banco foi condenado a indenizar
cliente por demora no atendimento
No Mato Grosso, a 2ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça condenou
o Banco do Brasil a pagar indenização a um correntista. O motivo foi a
espera do mesmo na fila, por uma hora
e meia, para que pudesse ser atendido em uma agência do banco em
Tangará da Serra. A sentença do TJ
baseou-se também na lei municipal
que prevê punições aos bancos que
submetem clientes e usuários a demoras excessivas para o atendimento.
BANCO DO BRASIL - II

“Meros
aborrecimentos”

Ao entrar com recurso à ação
movida pelo correntista de Tangará da
Serra, o Banco do Brasil alegou que a
espera nas filas “é algo inerente às atividades desempenhadas em nosso cotidiano, fato este que não gera danos morais, mas sim, meros aborrecimentos”.
Porém, a relatora do recursos considerou que a demora para o atendimento do cliente ultrapassou todos os limites possíveis e imagináveis. Assim, o
TJ, além de negar provimento ao recurso do BB, aumentou o valor da indenização, de R$ 1,5 mil para R$ 5 mil.
PIADINHA
Em uma audiência, o juiz pergunta ao
réu:
- O senhor não trouxe o seu advogado?
- Não, meritíssimo! Eu não tenho
advogado. Resolvi falar a verdade!

