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CAMPANHA NACIONAL 2011

Painel abordará a Regulamentação do A saúde no trabalho
SFN e a Terceirização no setor bancário bancário em debate
Na
abertura
da
13ª
Conferência Estadual dos Bancários,
no sábado, 18, pela manhã, será
apresentado
o
painel
“Regulamentação do Sistema
Financeiro Nacional, Portarias 3954 e
3959 do BACEN e Terceirização no
Setor Bancário”. Miguel Huertas,
técnico do Dieese-Subseção da
Contraf-CUT, mestre em Economia
Política pela PUC (SP) e professor na

Universidade São Judas Tadeu em
São Paulo, será o palestrante.
Também pela manhã, o
supervisor técnico do Escritório
Regional do Dieese-Porto Alegre,
Ricardo Franzói, vai apresentar a
segunda palestra, quando discorrerá
sobre “As Campanhas Salariais no
período de Setembro/2010 a Maio/
2011”. Os encontros por bancos
acontecem no sábado à tarde.

SETOR FINANCEIRO

Tarifas bancárias aumentaram em média
124% desde 2008, aponta pesquisa do Idec
Uma pesquisa realizada pelo
Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor), aponta um aumento
médio de 124% nas tarifas bancárias
desde 2008. O aumento chegou a
esse percentual apesar das regras
mais rígidas baixadas pelo Banco
Central ainda no ano citado, tais como
reajustes só de seis em seis meses e
não-cobrança por serviços essenciais.

Pela ordem, os bancos que
mais aumentaram suas receitas com
tarifas no primeiro trimestre de 2011
em relação a igual período de 2010
são: Santander (22,86%), CEF
(15,06%), Bradesco (12,36%) e Itaú
(11,01%). Dos cinco grandes bancos,
apenas o Banco do Brasil observou
redução, de 14%, nas receitas
oriundas de tarifas.

ECONOMIA

Novo escândalo envolve o FMI
O FMI, Fundo Monetário
Internacional, é contumaz em receitar
ajustes econômicos a países dos
quais exige extrema austeridade.
Porém, ao que parece essa postura
austera só vale “para consumo
externo”. É que, após o escândalo de
assédio sexual que levou Strauss
Kahn a pedir demissão, surge caso
rumoroso envolvendo outro membro
da diretoria do Fundo, Butros Ghali,
que deixou o cargo em fevereiro deste
ano. É de lembrar que o austero FMI
ainda premiou Kahn com uma
“módica” indenização de US$ 250 mil
por este ter deixado o cargo
antecipadamente, como informamos
no C&N 2681.
O egípcio Yousef Butros Ghali
era presidente do Comitê Monetário e

Financeiro do FMI e, agora, foi
condenado em seu país, por corrupção,
a uma pena de 30 anos de prisão.
Conforme conta em artigo a jornalista
espanhola, Olga Rodríguez, “Butros
Ghali fugiu do Egito um dia depois da
derrubada de Hosni Mubarak” e “o
governo egípcio protocolou uma ordem
de extradição junto à Interpol”. Ainda
conforme Olga, “na década de 1980,
Butros Ghali foi um dos negociadores
da dívida externa de seu país, um
processo que desembocou nas
privatizações e numa ampla abertura às
inversões estrangeiras”.
O artigo escrito pela jornalista
Olga Rodríguez, El otro escándalo de
FMI, pode ser lido acessando o sítio
espanhol www.rebelion.org, com
data de 16/06/2011.

A saúde no trabalho bancário
será, novamente, um tema em
destaque nas discussões que a
categoria bancária inicia neste final de
semana e que desembocarão na
pauta de reivindicações a ser
entregue aos banqueiros em agosto.
Pesquisa realizada pelo INSS
em 2009 mostra que 1,2 mil
bancários se afastavam do trabalho
a cada mês por licença-saúde. O
pior é que, de lá para cá esse número
deve ter aumentado dada a estratégia
dos bancos de cobrar, de formas
cada vez mais agressivas, o
cumprimento de metas. Diante
disso, a categoria bancária precisa
debater estratégias de combate a
essa lógica de organização do
trabalho nos bancos, que está
levando ao adoecimento crescente
dos trabalhadores.
PIADINHA
O pai fala pro filho:
— Está vendo, meu filho? Como eu
sempre acordo bem cedo prá
trabalhar, hoje achei esta carteira
cheia de dinheiro na rua.
— Me desculpe, pai. Mas quem
perdeu essa carteira, acordou mais
cedo ainda...

- Sr. Strauss Kahn. Se declara
culpado ou inocente
- Depende... pelo que fiz no
hotel ou no FMI?
http://www.diariogauche.blogspot.com/
08/06/2011

